
ച ഖവുര, 

റോമാസദയിലു ള്പ്പെ]ട്ട ൫൫൯൨ ചില മാന്യസു ഹത്ത 

ക്കള് “പത്രോസിന്ദെറ പരമാധികാരഠീസംബന്ധിച്ച് എ 
ന്നോട്ട് പ്രതിവാദിക്കയുണ്ടായി. ഇതിന്െറ യഥാത്ഥാ ഗ്ര 
ഹിക്കണമൊെന്നുമള ഉദ്ദേശത്തിന്മേല് ഞാ൯ ചിലപുസ്തുകങ്ങള് 
പാരായണം പെയ്തുയുണ്ടായി. ഏനെറ അന്വേഷണപലമാ 
യ്യി കിട്ടിയിട്ടുകൂള, സംഥതികളെ ഒരു ചെറുപൃസ്തകമായ। പ്ര 

സിഭ്രാം ചെയുന്നതു” പൊതുവെ പ്രയോജനകരമായി തീരു 
മെന്നു' എനിക്കു തോന്നിയതിനാല് എനന്റെറ ഈആ 
ദ്ൃകൃതിയെ പൊതുജനസമക്ഷം അവതരി പ്പ്ിക്കയും, മററാ 
രയ്യം ക്ഷതപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അശേഷവുമില്ലാത്ത 

തിനാല് ആക്കെങ്കിലും വല്ല അസ്സുഖവും തോന്നുന്നുണ്ടെ 

കില് അതു സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്നും ആവശ പ്പെടുകയും. 
എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ച് സത്വം ഗ്ര 
ഫിക്കണ്ണമെന്നു് അഭ്വത്ഥിക്കയും, ചെയ് തുകൊള്ളുന്നു. 

കോതമംഗലം, [ എന്ന് വിധേയന്. 
9 1-1-19. പി. എം. കുയ്യാക്കോസ് കത്തനാര്. 





“വി. പത്രോസിനെറ 

പരമാധികാരം - 
ടട 

യേശുമിശിഹാ പത്രോസിനെ സഭയുടെ ആകമാന 

തലവനായി നിയമിച്ച എന്നും പത്രോസ് മറവ് അപ്പോ 
സ്ലോലന്മാരുടെദമലും പരമാധി കാരാപ്രയോഗി ച്ചിരുന്നു ഫ്യൂ 
ന്നും പത്രോസ് വഴി ആ അധികാരം 'റോമിലെ മാര്പ്പ്യാ 

പ്യായിര സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നും മറവ൮ം റോമാസര്ഭ വാദി 

ക്കുന്ന. പത്രോസിനൊ പി൯ഗാമികള്ക്കൊ ഇങ്ങനെ 

ഒരു പരമാധികാരാ ഉണ്ടായിരുന്നോ ,എന്നു വി. വേദപുസ്ല 

കത്തേയും ഇതര ചരി ത്ൂസാക്ഷ്യങ്ങളേയും ആസ്പദമാക്കി 

നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 

നീ കീപ്പായാകുന്നു, ഈ കീപ്പാമേല് ഞാന് എ 

നെറ സഭയെ പണിയും”, മത്തായി 10. 189 പത്രോസ് 

യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്െറ പുത്രനായ മിശീഹായാ 

കുന്ന എന്നു് ഏറവപറത്ഞു. യ്ഹൃുദന്മാക്കം മറവ് അ 
നേകക്ടം ഈ പരമരഫസ്വാം അജ്ഞാതമായിരുന്നു. പ 

ത്രോസ് ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെ 

ടത്തി. വി. സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന ആ വിശ്വാ 



ട് 

സത്തെ പത്രോസ് ഏറവപറഞ്ഞതിനാല് ആ വിശ 

സമാകുന്ന പാറമേല് തനറെറ സഭയെ പണിയും എന്നു് 

മിശിഹാ പറഞ്ഞും യേശു തന്നേക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ 
ഇടയിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് 

ചോദിച്ചു. അതിനു് ചിലര് യൃഹാനോ൯ സ്നാപ 

ക൯ എന്നും, വേറെ ചിലര് ഏലിയാവെന്നും, മറ൨ ചി 

ലര് പ്രവാചകന്മാരില് ഒരുത്തനെന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ 

ക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള് പറയുന്നു എന് അവര് പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് കത്താവു” ശിഷ്യന്മാരോട് പൊതുവെ തന്നേ 

ക്കറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നു് ചോ, 

ദിച്ച. എല്ലാവക്കുംവേണ്ടി പത്രോസ് മരപടി. പറഞ്ഞു 

സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസ 

മാകുന്ന പത്രോസ് ഏറവപറഞ്ഞ ആ പാറമേല് തനറെറ 

സഭയെ പണിഴും എന്നു ക്രിസ് തൂ പറകയും ചെയ് തും 

സ്ദയുടെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസവും അതിനെ പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മതവുമാകുന്നു, ( ഹൈമോനൂസോ 

വ് തവദീസോ. )പത്രോസാണു പാറ,പാറയാകുന്ന പത്രോ 

സിന്മേലാണു്' സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്നു പ 

റയുന്നതു” വിശ്വസവിപരീതമാണ്ു്. പത്രോസ് എന്നതി 

നു് ഗ്രിക്കുരാഷയില് “പെഴരോസ്” എന്നും പാറ എ 

ന്നതിനു പെടാ, (16) എന്നുമാണു് ആദ്യത്തെ പെ 

ട്രോസ് എന്നതു പുല്ലിംഗമായും രണ്ടാമത്തെ പെട്രാ, എ 

ന്നതു സ്ര്രീലിംഗമായും . ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സുറിയാ 

നിയില് ആത്തു കീംപ്പാ: അല്ഹോദെ കീപ്പേം എബ് - 
നഹ് ല് ഈത്ത എന്നാണു്. ആദ്യത്തെ കീപ്പാ എന്ന 



ടു: 

തൂ പുല്ലിംഗമൂയും രണ്ടാമത്തേത് സ്ത്രീലിംഗമായും കാണു 

ന്നു. പത്രോസിന്മേലായിരുന്നു പണിയുന്നതെങ്കില് രണ്ടാ 

മത്തേതു” സ്ര്രീലിംഗരൂപത്തില് കത്താവു' ഒരിക്കലും ഉ 

പയോഗിക്കയില്ലായിരുന്നു. പത്രോസിന് കീപ്പാ എ 

ന്ന് യേതു പേരവിളിച, യൃഹ. 1. 49.യേശു തന്െറ ശി 

ഷ്യ്യറ്മാരിരു മറ൨ ചിലരക്കും ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക പേരുക 

ള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സനെബദിമക്കളായ യാക്കോബ് യോ 

ഹന്നാ൯ എന്നിവക്കു ഇടിമക്കള് എന്നത്ഥമുള്ള ബോവി 

നേഗ്ലെസ് എന്നുപേരിട്ട മക്കോസ് ഒ. 17. ശെമവ്യന്് കീ 

പ്പാ എന്നു താന് പേര്വിലിച്ചിട്ടുളളതുകൊണ്ട് “നീ കീ 

പ്യായാകുന്നു. എന്നു പറയുന്നതു” തന്െറ പേരിനെ ഉദ്ദേ 

ശിച്ചാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതു പുല്പിംഗമായികാണുന്നു. 

രണ്ടാമത്തെ ““കീപ്പാ? സ്ര്രീലിംഗത്തിരു ഉപയോഗിച്ചിരി 

ക്കുന്നതിനാല് അതു പത്രോസല്ല, പ്രതൃത പത്രോസ് ഏ 
റവപറഞ്ഞ ദൈവപൃത്രനിലുള്ള വിശ്വാസ മാകുന്നു എന്നു 
സ്പഷ്ടമാണ്ഞ്. 

പത്രോസ് വിശ്വാസം ഏറവപറഞ്ഞതുകൊണ്ടു് 

പത്രോസിനു” പരമാധികാരം ഉണ്ടെന്നു” വരുന്നതല്ല 
മറാ, അപ്പ്ാസ്ഥോലന്മാരും വിശ്വംസംഏറവപറഞ്ഞിട്ടുളള 

തായികാണുന്നു. നാഥാനിയേല് “നീ ദൈവപുത്ര൯ ഇ 

സ്രായേലിനെറ രാജാവ്? ഏന്നു ഏറവപറഞ്ഞു, യ്ൃഹാ., 

1.49. പടകിലുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്വന്മാർ ഘബല്പാവരും ::നി 
ദൈവപ്ൃത്രന൯ സത്വം എന്നു് തന്നില് ഛഏറവപറഞ്ഞു. 

മത്തായി 14. 98. പത്രോസ് വിശ്വാസംഹുറവപറഞ്ഞി 

ടള്ളതു ഏല്പാശിഷ്വയന്മാക്കം വേണ്ടിയാണ്. മററള്ളവര്ക്കും 

ക്രദിപത്രോസ് വിശ്വാസം ഏറവപറയുന്നതു” കാണുക. 

നി 



പ 

നീ ദൈവത്തിന്െറ പരിശുദ്ധന് എന്നും ഞങ്ങള് വിശ 
സിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു” യ. ൫. 09. ഇവിടെ ഞ 
ങ്ങള് മൂന്നു പത്രോസ് ബഫഹുവഹനം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കു 
നു. അതുകൊണ്ടു പത്രോസ്, ജല്പാവരോടുംക്രടി ചോദി 
ച ചോദ്യത്തിനു” ഏൃല്ലാവശ്ദം വേണ്ടി പറഞ്ഞുവെന്നേയ 
ളൂ. പലര് ക്രൂടിയിരിക്കുന്ന സദസ്സില് ഏതെങ്കീലുംകാ 
വ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു” ഒരാള് അഭിപ്രായം പറകയും മ 
ററുള്ളവര് അതിനെ സമ്മതിക്കയൊ വിസ്ണൂമ്മതിക്കയൊ 
ചെയ്യുകയാണല്ലൊ സാധാരണ പതിവു്. പത്രോസ് ഏ 
റരപറഞ്ഞ അതേവിശ്വാസംതന്നെയായിരുന്നു മറവള്ളവ 
കടം ഉണ്ടായിരുന്നതു്. പത്രോസ് അതു” പ്രസപഷ്ടമാ 
ക്കി എന്ന ഏക കാരണത്താല് പംമാധികാരം ഒന്നും അര് 
ഫിക്കുന്നില്പ. 

റോമാക്കാര്, സഭയെദ്ൃശ്വസഭ എന്നും അദ്ൃശ്വസദ 
എന്നം രണ്ടായി തിരിച്ച് ദുശ്വസഭക്കു” ഒരു തലവനും 
അദ്ൂശ്വസ്രഭക്ക് ഒരു തലവനും ഉട്ട്ടന്നു പറയുന്നു. മിശി 
ഹാ ഒരു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള. സ്രഭയെ 
യെ തന്െറ ശരീരത്തോട്ട്” സാമ )പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താ 
൯ അതിന്െറ തലയുമാണ് , ഏപ്പേസി. $. ൭9൭. ഒരു സദ 
യും ഒരുതലവനുമേയുള്ളു. സ്രഭയെന്നതു” ദൃശ്വവും അദൃശ്യ 
വുമായ വിശ്വാസികളുടെ ക്രട്ടുമാണ്, അതിന്െറ തലവന് 
കൃസ്തുവാണാ, ക്രിസ്ത സ്ഥാപിച്ച സഭ ദൂശ്വമെന്നോ അദ്ദ 
ശ്യമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സഭകളെ എന്നല്ല സ്രദയെ 
എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു”, ഏകസ്പദയെ താന് 
സ്ഥാപിച്ചു അതിന്െറ തലവന് താനുമത്രെ, എപ്പേ. 
4. 4-6. തന്െറ സ്വശാരോഹണശേഷം സഭയെ നില 



നിറത്തുന്നതിനും മറവമായി പന്ത്രണ്ടു പേരെ അധികാ 
രപ്പെടുത്തി. , ലോകാവസാനത്തോളം അവരോടു ക്രൂടിയു 

ണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറത്തു. പത്രോസിന്മേട ക്രൂടി മാ 

ത്രം മ മിഭായിരിക്കുമെന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞതു്”. മത്താ. 

9. മ. 
ക്രിസ്തു സഭയുടെ മൂലക്കല്ല്” ആകും. അപ്പ്യോ്ക്രോ 

ലന്മാരും ന്്വാചകന്മാരുധ ഏന്ന അടിസ്ഥാനത്തി 

ന്മേര പണിതിരിക്കുന്നു. എപ്പേ. ൭. 20. പത്രോസി 

ന്മേല് മാത്രമാണു സൂഭ സ്ഥാപിപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെ 

കിര വി. പലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുകയു ല്ലായ രുന്നു. 

അപ്പ്യോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിസ്ഥാ 
നത്തിന്മേലാണു' പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്ത 
മാകുന്നു. എപ്പേസ്വര൪ക്ക് പൌലോസ് ലേഖനം എഴ് 
തുന്ന കാലത്തു് പത്രോസിന് പരമാധികാരമുളളതാ 

യോ. പത്രോസിന്മേല് മാത്രം സഭ നഥാപിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നതായോ പ്രാലോസിനറിവില്ല. വി, സദയാകുന്ന 
കെട്ടിടത്തിന്െറ നിര്മ്മാണത്തില് പത്രോസും പൌലോ 
സും മറവ് അപ്പുസ്ലോലന്മാരും മറവ് വിശ്വാസികളും 
ഓരോ വിധത്തില് അതിനെറ കെട്ടപൂണിയില് ഭാഗ 
ഭാക്കാകുന്നു. എല്ലാം ക്രൂടി യുക തമായി ചേന്ന് കത്താ 
വിരു വിശ്ുദ്ധമന്ദിരമായി വളരുന്നു. എപ്പ, 9. ൭1. അ 
തുകൊണ്ട് സഭയുടെ പണിയില് കുറെ പത്രോസ് പൂ 
തു; കുറെ പാലോസും കുറെ മറര് അപ്പുസ്ഥോലരും 
കുറെ പിതമ്ക്കന്മാരും പണുതു. അതേ അടിസ്ഥാന 
ത്തില് തന്നെ അതേ പണി തന്നെ ഇപ്പോഴും വി. 
സഭയില് നടന്നു വരുന്നു. അപ്പനേ താലന്മാരുടെയും 

പ്രവാ ചകമ്മാരുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് പണിയ 

ര 



നി 

0 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പത്രോസിന്മേല് മാത്രമല്ലല്ലോ സഭ പ 

ണിയല്പലട്ടിരിക്കുന്നതു 
അപ്പു്ത്ോലന്മാരുടെ ഇടയില് അവില് പ്രധാനി 

ആരായിരുന്നു എന്നു ഒരു തക്കമുണ്ടായി. യേതു വ്യക്ത 

മായ ഭാഷയില് അവരോട ഉപദേശമായി പറയുന്നതു്. 

രുവന് മുമ്പനാകുവാ൯ ഇിച്ചാല് അവന എല്ലാവരി 

ലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവര്ക്കും ശുശ്ര ഷകനും ആക 

ണാ.” മക്രോ. റ. 84-68. വിദ്ടടും യേതു പറയുന്നതു; 

ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാര അവരില് കത്തൃത്വം നട 

ത്തുന്നു; അവരുടെമേല് അധികാരം നടത്തുന്നവരെ ഉപ 

കാരികള് എന്നു പറയുന്നു. നിങ്ങകളൊ അങ്ങനെയല്ലാ 

നിങ്ങളില് വലിയവന് ഇളയവനെപ്പ്യോലെയും നായ 

കന് ശ്രശ്രുഷിക്കുന്നവനെപ്പ്യോലെയും ആകട്ടെ.” ലൃൃക്കോ. 

൭൭. ൭4. 97. അവരുടെ ഗുരുവും നായകനുമായ യ്യേശ്തു 

എളിമയുടെ ഏററവും ഉത്തമമായ ദൂഷ്ണാന്തത്തെ കാണിച്ച 

കൊടുക്കുകയാണു ചെയ്തതു്”. അവര് ഭക്ഷണത്തിനിരു 

ന്നപ്പ്ോള് താന് അവരെ ശുശ്രൃഷിച്ചു. തന്െറ ശിഷ്യ 

ന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകി. ,തനെറ പ്രവത്തികളിലും 

തനറെറ വേഷധാരണത്തിലും യാതൊരു പ്രശംസയുടെ 

ഭാവവുമില്ലായിരുന്നു. തന്റെറ ശിഷ്യന്മാരെ താ൯ പഠി 

പ്പിക്കുന്നതും പ്രീശേന്മാരെപ്പോലെയും ശാസ്ത്ര്രിമാരെപ്പ്യോ 

ലയും അഹം ഭാവികളും റബി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന 

' വരുമാകരുതു” എന്നാണു്. “നിങ്ങളോ റഞ്ബ്ി എന്നു് 

പേര്എടുക്കരുതു”. ഒരുത്തന് അത്രെ നിങ്ങളുടെ ശുരുഃ 

നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാര്, ഭൂമിയില് ആരേ 
യും പിതാവു” ഏന്നു വിളിക്കരുതു”; ഒരുത്തന് അത്രേ നി 
ങ്ങളുടെ പിതാവു; സ്വഗ്ലസ്ഥന് തന്നെ. നിങ്ങള് നാ 



റ 

ബകന്മാ൪ എന്നും പേര് എടുഥരെതു”. ഒരുത്തന് അത്രേ നി 
ങ്ങളുടെ നായകന്. ക്രിസ്തു തന്നെ”. മത്താ. ൭൭. 7-1. 
ശ്ലീഹന്മാര എല്ലാവരും സമത്വമുളളവരും സഹോദരന്മാ 

രുമായിരുന്നു എന്നം ക്രിസ്തു മാത്രം അവരുടെ നായകനായി 

രുന്നു എന്നം സു മാണല്ലോ. 

സ്വരഗ്ശൂരാജ്വത്തിനെറ താക്കോല് പത്രോസിന് കൊ 

ടുത്ത. മത്താ. 16. 19. ആ താക്കോല് പത്രോസിനു പ്ര 

ത്യേകമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നുപ്പ. താക്കോല് കെട്ടുന്ന 

തിനും അഴിക്കുന്നതിനുമുളള ആലചായ്യുത്വത്തിന്െറ അധി 

കാപമാകുന്നു പ1-. മതു” എല്ലാവരും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

നിങ്ങള് ഭൂമിയില് കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും 

കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങള് ഭൂമിയില് അഭഴിക്കുന്നതെല്പാം 
സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിരിക്കും.?” മത്താ. 19. 19. 

കത്താവിനെറ അന്ത്യശാസനത്തില് പൃത്രോസിന്ന് പ്രത 

കമായി ഒരധികാരവ്യ,ം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ““സ്വരഗ്ഗത്തിലും ഭൂ 
മിയിലും സകല അധികാരവംം എനിക്ക് നല്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു. ആകയാല് നിങ്ങള് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്െറയും 

പുത്രനെറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെറയും നാമത്തില് സ്റ്റാ 

നം കഴിപ്പിച്ചും ഞാന് നിങ്ങളോടു കല്ലിച്ചതൊക്കെയും 

പ്രമാണിപ്പാ൯തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകല 

ജാതികളേയും ശിഷ്വരാക്കികൊള്വീന്൯. ഞാനോ ലോകാ 

_ വസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടു ക്രടെ ഉണ്ടെന്നു 

അരുളിചെയ്തു?" മത്താ. 99. 13-20. പത്രോസ് സുവിശേഷ 

വേല ചെയ്തതുപോലെ മറവ് അപ്പസ്തോലന്മാരും സുവിശേ 

ഷവേല ചയ്തു. പാപമോചനാധികാരവ്,ം ഭരണാധികാ 

രവ, ഏല്ലാവക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അത്ഭുതങ്ങ 

 - തആഹാറ. 



ല് 

ള് പ്രവത്തിച്ചിട്ടണ്ട്. ഹ്ല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ 
കൈക്കൊണ്ടു. യൂഹ. ൫. 21-22, തനെറ മഹിമയുടെ 
സിംഹാസനത്തില് താന് ഇരിക്കുമ്വോള് പന്ത്രണ്ട് അപ്പു 
സ്ലോലന്മാര് പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളില് ഇരുന്നു് ഇ 
സ്രായേലിനെറ പന്ത്രന്ടു ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും 
എന്നുക്ള വാഗ് ദത്വം എപ്പാവരോടുമായിരുന്നു. മത്താ. 19. 
൭9. കര്ത്താവിനെറ വീക്ഷണത്തില് ശ്്ലീഹന്മാര സമ 
ന്മാരായിട്ടപ്പാതെ മററ. ശ് ലീഫന്മാരുടെ മേല് ഭരണം നട 
ത്തുന്നുതിനു് അധികാരമുള്ളവനായി പത്രോസിനെ ഒരിക്ക 
ലും താന് കരുതിയിരുന്നില്ലാ. മറവ് അപ്പസ്ലോലന്മാര 
ടെ സിംഹാസനം പോലെയല്ലാതെ പത്രോസിനെറ സിം 
ഫാസനത്തിനു് പ്രത്വേകതയുള്ളതായി കാനെന്നില്ല. പന്ത്ര 
ണ്ടുപേരും സമാധികാരത്തില് വിധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. 
പത്രോസ് പരമാധികാരിയായിരുന്നെങ്കില് മറവള്ളവരെ 
പത്രോസ് വിധിക്കുമെന്നു പറയുമായിരുന്നു. 

തലവരി പിരിക്കുന്നവര് പത്രോസിനെറ അടുക്കല് 
വന്നു; യേശു തലവരിപണാ കൊടുക്കുന്നില്ലയോ എന്നു 
ചോദിച്ചു. പത്രോസ് കൊടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. “ഭൂമിയി 
ലെ രാജാക്കന്മാർ ചുങ്കമോ, കരമോ ആരോടുവാങ്ങുന്നു.? 
പൂത്രന്മാരോടൊ, അന്വന്മാരോടൊ??? എന്നു” പത്രോസി 
നോടു” ചോദിചതിനു്' അമ്പന്മാരില് നിന്നു എന്നു” മ൨ 
പടി പറതഞ്ഞു.ട:“നാം അവശ” ഇടര്ച്ചവരുത്താതിരി 
ക്കേണ്ടതിനു നീ കടലിലേക്ക് ചെന്ന് പിത്ത ഇട്ട് 
ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീ൯ എടുക്കു; അതിന്െറ വായ് തുറക്കു 
മ്പോള് ഒരു ചതുദ്രശ്മപ്പുണം കാണും; അതു” എടുത്തു് 
എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്ക. “ എന്നു യേശ്തു 
പറഞ്ഞു. മത്താ, 17. 99-27, എനിക്കും നിനക്കും 



] 

വേണ്ട! കൊടുക്ക എന്നതിനെ റോമാക്കാര് എടത്തു് 
വ്യാഖ്യാനിച്ച് പത്രോസിനെ പരമാധികാരിയാക്കുന്നു. 

മിശിഹായുടെ റഥാനാപതി പരത്രോസാണെന്നും 
രതുകൊന്ടാണു് എനിക്കും നിനക്കും വേ്ടി കൊടുക്കുക 
ന്നു പറഞ്ഞതെന്നും പറയുനാ. ഇരുപതു വയസു പ്രാ 
യമുളള എല്ലായൃുൂദനും ആത്മാവിനെറ വീണ്ടെടുപ്പിന് 
ഒരുശേക്കത കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമുള്ളതുപോലെ 
(പുറ. ൭). 11-18) തന്നെ ചക്രവത്തിക്കു് തലവരിപ്പുണ 
വും കൊടുക്കണം എന്നു നിയമം ഉണ്ടു്. ധനവാന് ക്രൂ 
തല് കൊടുക്കരുതു”. ദരിദ്രന് കുറച്ചം കൊടുക്കരുതു”. ദൈ 
വതിരുസന്നധിയില് എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്നു കാ 
ണിക്കുന്നു. രണ്ടു സൃസിനീ? വീതമാണ് ഓരോരുത്തരില് 
നിന്നും തലവരി പരിച്ചുകൊണ്ടെരുന്നാതു. അതിരു കുറവാ 
യോ ക്രടുതലായോ ഒരുവനില് നിന്നും വാങ്ങുകയില്ലാ. 
( ൧00൨൦) ഓദോ൪ മാസം 1-൦ ന൯ൂ- മുതല് 95 -ാഠ ന൯-- ൧൭ 
കാ എല്ലാവരും തലവരിപ്പണം കൊടുത്തിരിശേന്ടൈതാണ്ട്. 
പിരിവുകാര് യേത്ുവിരെറ അടുക്കല് വന്നതു” ഓദോറിനു 
ശേഷം ആവുമാസം കഴിഞ്ഞാണു. ഏന്നാല് ഇതിനു മുന്പ് 
യേശുവ നെ അവര് സമീപിച്ചിരുന്നില്ല. വലിയ ധാജാവ। 
നെറ പുത്രനായ താന് തലവരിപ്പണം കൊടുക്കേണ്ട ആവ 
ശ്വമില്ലായിരുന്നു. തന്െറ മാതാപിതാ ന്മൊക്ട് താന് കീ 
റ് വഴങ്ങിയിരുന്ന പ്രകാരം ത്രേഷ്മാധികാത്തിനും നിയമ 
ത്തിനും താന കീട്ട് പ്പെടുന്നു. ഇടര്ച്ചയുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നു 
തിന് തലവരി കൊടുക്കുന്ന തിനാജ്ഞാപിക്കുന്നു. ക്രാ 
വനെറ കല്പനയനുസരിച്ചു് ഒരു എസ്തീറോമത്സ്വത്തിന്െറ 
വാഡ ,ല് നിന്നും കിട്ടി. അതു” യേശുവിനു വേണ്ടിയും പ 
ക 11൨൦ 1/൦ വ് റഷ 



0. 

ത്രോസിനു വേണ്ടിയും കൊടുത്തു. പത്രോസും തലവരി 
കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. “എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊട 

ക്കുക? എന്നു പറഴജുന്നതിനാല് യേശുവിനും പത്രോസിനും 

പ്രത്വേകം കൊടുക്കുക എന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. എസ്ലീറൊ നാ 

ലയ “സ്ൂസിന൯്” രൂക്കമുള്മുതും നാലു സൂസി൯ വിലയുള്ളതു 
മായ നാണയമാണു. രണ്ടുപേരും പ്രുത്വേകം പ്രത്വേകം 

കൊടുക്കേണ്ടതായ തലവരിപ്പണം അതിന് വില മത്പ്പ് 
മ 

കള ഒരു നാണയമായികൊടുത്തതില് പത്രോസിനു ഏഠഥു 

പ്രത്വേകതയാണു ലഭിക്കുന്നതെന്ന്” മനൃസ്ലിലാകുന്ന്തു. 

ദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നാലു ചക്രം കൊട്ടക്കേണ്ടതിനു് 

പകരം ഒരു പണം കൊടുക്കുന്നതിനു സമമാകുന്നു. യേശുവി 

നെറ തലവരിപ്പണം കൊടുത്തതു” പത്രോസിനേറതും കരടി 

ആയിരുന്നു ഏന്നു വ്വാഖ്വാനിക്കുന്നതു” പിശകാണു.. അ 

തായതു” നിയമപ്രകാരം യേശു കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടു “സൂസി 

ന്? അതു” യേശുവിനും പത്രോസിനും വേണ്ടി കൊടുത്തു 

എന്നൊ. ഒരു എസ്തീറ യേത്ു കൊടുക്കേണ്ടതു” പിത്രോസി 

നുമായി കൊടുത്തു എന്നൊ പറയരുതു”. ഉപമകളായും ദ്ദ 

ഷ്ലാന്തങ്ങളായും പഠിപ്പിച്ചകൊണ്ടിരുന്ന യേശു ഇതില് നി 

ന്നും ചില മര്മ്മങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന്െറ വ്യാ 

ഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ്. സമുദ്രം എന്നതു” ലോകവും ശെ 

മവൂന് ആചാര്യനും ചൃണ്ട പ്രസംഗവും മത്സ്യം മനുഷ )വഗ്ഗു 
ര 

വും എസ്തീറൊ ശ്ലീഹന്മാരുടെ പറഠപ്പ്യിക്കലുമാകുന്നു. % 

അതായതു” സമുദ്രമായ ലോകത്തില് ശെമവ്യ൯ ആകുന്ന ആ 

ചായ്യയന് ചൃണ്ടയാകുന്ന പ്രസംഗം മൂലം മത്സ്യമാകുന്ന മനു 

ഫ്വ വര്ഗ്ഗത്തിന് എസ്സീറൊ ആകുന്ന സുവിശേഷത്തെ ദാ 

നം ചെയ്യണമെന്നു. എസ്ത്രീറൊ നാലു സൂസിന്൯ ആകുന്നു 

% ൫൬൨ാറ. 



പി റ്് 

എന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലൊ. അതു” നാലയ സുവിശേഷക 
ന്മാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി എന്നതു 
മശിഹാ വിലക്കു വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വജാതികള്ക്കും പുറ 
ാതികള്ക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ചുരുക്കിപറഞ്ഞാല് ക്രി 
യവ നെറ സുവിശേഷത്തെ സകലജാതികളിലും പ്രചരി 
പിക്കുന്നതിനു: ഇതുമുലംപത്രോസിനെ. അനുസ്മരിപ്പിക്ക 
ന് ചെയ്തതു്. പരത്രാസ നെ വിള ൮൮) അപസരത്തില് 
“മനുഷ്യരെ പിടിഷഒന്നവരാക്കുറ്? എന്നു് പറഞ്ഞ ആകാ 
വയം ഈ സംഭവം മൃലഠ കുറേക്രടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനേ 
ക്൭റിച്ചു് യേശുവും പത്രോസും ഒന്നാണെന്നും യേശുവിനെറ 
പ്രതിപരുഷനാകകൊളണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുഎന്നും മറവാ 
വ്യാഖ വാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയല്പാതെ 
൨൫൬൬൫൬ െയ്യേണ്ടു?. 

“ശീമോനെ, ശീമോനെ, സാത്താന് നിങ്ങളെ ഗേം 
തമ്പയ പോലെ പാറേറണ്ടതിനു” കല്പന ചോദിച്ചു. ഞാനോ 
നിനെറ വിശ്വാസം പൊയ :പ്പോകാതിരുപ്പാന് നിനക്കു 
വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാല് നീ ഒരു സമയം തിരി 
[ വന്നശേഷം നിതി സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ച കൊ 

ത. ക്കോ. ൭൭. 81. 99. ) എന്നു് സിറോ 
കത്താവു” പറഞ്ഞതി നെക്കുറിച്ച്” സഹോദരന്മാരുടെ മേ 
ലും പത്രോസിന് പരമാധികാരമുണ്ടെന്നു” വാദിക്കുന്നു. പ 
ത്രോസിനു വേണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചതു പോലെ മറവളളവക് 
വേണ്ടിയും പ്രാത്ഥിച്ചു. യൂഹാ. 17. 9൫. ഇവിടെ ഭാവി 
യെ സംബന്ധിച്ച' പത്രോസിനു ചില സൂചനകള് കൊട 
ക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ വാക്യങ്ങളെ തുടര്ന്നുളള വാ 
കയങ്ങളില് പത്രോസിനെറ വീഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ചു്” ക 
ത്താവ' പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. യഹുദ ക്രസ്ത്ിനെ ഒററി 



് 

ക്കൊടുക്കുന്നതു ൩.ബന്ധിക “നിങ്ങളില് ഒരുവന് എന്നെ 
കാണിച്ചുകൊടുക്കുഗ്? എന്നു നേ ത്തെ അറിയിച്ച. ഇതുപോ 
ലെ പത്രോസിനു വരവാ൯പോകുന്നു വീഴ് ചയെ കുറിച 
തിരിഞ്ഞുവന്നശേഷം രനെറ സഹോദരന്മാരെ ഒറപ്പിക്കു 
ന്നതിനെ കുറിച്ചം മുന ക്രട്ടി അറിയിക്കയത്രെ ചെയ്തതു”. 

സഹോദമരന്മാക്ക്' ഇക്ക ണ്ടാക്കത്തക്ക ഒരുപ്രവൃത്തിയാണ്൯് 
പത്രോസ് ചെയ്യുന്നതു” എന്നും തിരിഞ്ഞുവന്നശേഷം സ 
ഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുമെന്നും ക്രിസ്തൂവിന് അറിയാമായ 
രുന്നു. സാത്താ൯ ഇവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു്” അനുമതി 

ചോദിച്ചു. സഭയുടെ തൂണായിരിക്കേണ്ട പത്രോസ് വിശ്വാ 

സത്തില് കുറവ,ള്ക്വനായി ഭവിക്കാതിരിപ്പാ൯ കരത്താവ് 

പ്രാത്ഥിച്ചു. പത്രോസ് വിശ്വാസത്തില് ക്റവംളളവനാ 
യി പ്രത്വക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . പത്രോസിനെ അല്പ്പ വിശ്വാ 
സി എന്നു” സംബോധന ചെയ് തിട്ടുണ്ടു്. മത്താ. 14. 81. 
പത്രോസം തെററിരു നിന്നു തിരിഞ്ഞു വന്ന “ ശേഷം 

( സ്റ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തില് ) മ 
റ൨൦ ശ്്ലിഫന്മാക്കു* തന്നെക്ദറിച്ചുള്ള, തെററിദ്ധാരണയെ 

നീക്കി വിശ്വാസ സാബന്ധമായ പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന 
വനായിരിക്കും എന്നല്ലാതെ മറവമളുവരുടെ മേല് പമാധ। 

കാരിയായിരിക്കും എന്നു” ഇതിനു് വിവക്ഷയില്ലാ. 
യേതു പത്രോസിനോടട” തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ 

എന്നു് മന്നുപ്രാവശ 10 ചോദിക്കയും ഓരോ പ്രാവശ്വവു 

പത്രോസ് ഏറ പറഞ്ഞ ശേഷം, തന്റെറ കുഞ്ഞാടുകളേ. 
യും. മുട്ടാടുകളേയും, പ്പെഴ്ണ്ണാടുകളേയും മേയ്മ്്ുന്നതിനു* ചുമ 

തലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. യൂഹാ. 9]. 1$.. 17. പത്രോ 

സിനു” സദ ഒക്കയിന്മേലും പരമാധികാരമണ്ടെന്നു വാദി 

ക്കുന്നു. പത്രോസി നാടു പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെ പറയു 



പ. 

വാന് ഇടയായത്” പത്രോസ് മുന്നുപ്രാവശ്വം തന്നെ ഉപ 

ക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞതിനാലാണ്. പത്രോസ് ക്രിസ്ലവിനോ 

ടക്രടി മരിക്കുന്നതിനുപോലും ഒരുക്കമുകളവനായി കാണപ്പെ 

ട്ടങ്കിലും, ഭീരുവായി മൂന്നു പ്രാവശ്വം ക്രിസ്തവ'നെ ഉപേ 

ക്ഷിച്ചു പറകയും, യേശു കടലിന്മേരു നടന്നപ്പോള് കടലി 

ന്മേല്ക്രടി നടക്കുന്നതിനു ധൈയുസമേതം ചാടി പുറപ്പെ 

ടട എങ്കിലും കാറ കോഷ്ടം കണ്ടപ്പ്പോള് പെട്ടെന്നു് അല്ല 

വിശ്വാസിയായി പ്രത്വക്ഷപ്പെടുകയു.ചെയ്തുതുകൊള്ട് ക്ര 
സ്ശൂവിനോടുകൂള. ്ററഫത്തിത അവനെ ദ്ൃഡപ്പെടത്തുന്നതി 

നു വേണ്ടി ഇപ്രകാരം മ ന്നപ്രാവശ്വ പറഞ്ഞിട്ടുളളതാകുന്നു. 

കുഞ്ഞാടുകളേയും, മുട്ടാടുകളേയും, പെണ്ണാടുകളേയും മേയ്യം, 

എന്നു പറഞ്ഞതു” പത്രോസിന് തനിച്ച കൊടുത്ത ഒരധി 

കാരമായി വിചാരിപ്പാ൯ നിവൃത്തിയില്ല, ഇതു” മറ് ശി 

ഘഷ്വന്മാരോട്ടം, സകല ഇടയന്മാരോടും സഭയെ നില നി൨ 

തതുന്നവരോടുമായി ട്ടുള്ള, തന്റെറ ഒരു കല്പനയാണ്. കുഞ്ഞാ 

ടകളെ ശിശ്ുക്കളായും, മുട്ടാടുകളെ പുരുഷന്മാരായും, ചെ 

ണ്ണാടുകളെ സ്രരരീകളായും ഉപമിക്കുന്നു.ടഇതിനെ മുന്നു വഗ്ഗം 

ആടുകളാണെന്നു വ്വാഖ്യനിക്കുന്നവരും ഉണ്ടു്. ഇവരെ മേ 

യിക്കുന്നതിനുളള അധികാരം മറ൪് ശ്ലീഹന്മാക്കും ഉണ്ട 

ല്പോ. എപ്പേസൂസിലെ മൃപ്പുന്മാരോട്ട് പൌലോസ് പറയു 
ന്നതു്, “താന് തനെറ സ്വന്ത രക്തത്താല് സമ്പാദിച്ചിരി 
ക്കുന്ന ദൈവത്ത /൯െറ സഭയെ മേയ് പ്പാ൯ന് പരശുദ്ധാത്മാ 

വു നിങ്ങളെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരാക്കി വച്ച ആടട൯ ക്രട്ടം മുഴുവ 

നേയും സൂക്ഷിച്ച് കൊള്വീനന്?? നട. 20. ൭). “നിങ്ങളുടെ 
വിചാരണയി ലുള്ള ദൈവത്തിന്െറ ആട്ടിന് ക്രട്ടത്തെ മേയി 
ചു കൊള്വീന്? എന്നു് വി. പത്രോസും പറയുന്നു. 1. പ 

ത്രോ. ൭. 9. ഇതില് നിന്നും ആട്ടിന് ക്രട്ത്തെ മേയിക്കുന്ന 

% .ആൂഹാറ 



ല് 

നി 

തിനുള്ള അധികാരം എല്ലാ സഭകളിലേയും അദ്ധ്യക്ഷന്മാ 

ക്രണ്ടെന്ന് വെളിവാകുന്നു. 

മിശിഹാ പത്രോസിനെ പരമാധികാരിയായി നിയമി 
ി ധ ി ചുഎന്നു ക്രിസ്തവിന്െറ ശേഷം പത്രോ ഡ്പ .മാധികാരി 

യായി ഭരണം നടത്തി എന്നുമാണല്ലോ വാദം. വിജാതിക 

മുടെ അപ്പസ്സോലനും സുവിശേഷപ്പമുഖനുമായ വി. പൌ 
ലോസിനെറ അഭിപ്പായം എന്താണെന്നു് നാഠ ആരായേ 

൭ %% ു ണ്ടതാണു'. “എന്നിക്കു ലഭിച്ച കൃപക്കു തക്കവണ്ണം ഞാ൯ 

ജ്ഞാനമുമേളാരു പ്രധാന ശില്പ്പ്ിയായി അടിന്ഥാനം ജത 

ടിരിക്കുന്നു; മറെറാരുത്ത൯ മീതെ പണിയുന്നു; താന് എങ്ങ 

നെ പണുയുന്നു എന്നു ഓരോരുത്തനും നോക്ക ക്കൊള്ളട്ടെ. 
യേശുക്രിസ്തു എന്നു ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെമ്റെറാ 

ന്നിടുവാ൯ ആക്കും കഴികയില്ല. ആ : അടിസ്ഥാനത്തിന്മേ 

ല് ആമെങ്കിലും പൊന്നു , വെളി, വിലയേറിയ കല്ല്, മരം, 

പുല്ല്, വൈയഷ്യ്ല്രോല്. എന്നിവ പണിയുന്നു എങ്കില് അവന 

വനെറ പ്രവൃ ത്തി വെളിപ്പെട്ടുവ രും." 1. കോറ. ഒ. 1). 12. 
പത്രോസ് പരമാധികാരിയായി പത്രോസ് വഴിയായിട്ടാ 

ണു ഭരണാ നടത്തി വന്നിരുന്നതെങ്കില് പാലോസ് ഇ 
റു യ ങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്ങനെ? പത്രോസ പ്രധാന ശില്പ്പി 

ആയിരുന്നെങ്കിരു പൌലോസ് ആ സ്ഥാനത്തെ നിരാകരി 

ക്കുന്നുവോ? ഇതിരു നിന്നും പാലോസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്ര 
വര്ത്തകനായിരുന്നു എന്നു കാണുന്നു. മറെറാരുത്തനും താ 

ന് വിധേയനാകുന്നില്ല. “ഞാന് അതി ത്രേഷ്ടതയുള്ള അ 
പ്യസ്ത്രോലന്മാരെക്കാള് ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനുല്ലാ എന്നു നിരൂ 
പിക്കുനമ.?? ൭ കോറ. 11. 5. 12. 11. പാലോസ് മറവ് 
അപ്പു്ത്രോലന്മാരെക്കാള് ഒൂട്ടും കറഞ്ഞവനല്ലെന്നു” അഭിമാ 

നിക്കുന്നു. അപ്പസ്ലോലന്മാരില് ആരെങ്കിലും പരമാധികാ 



& 

രം അര്ഹിച്ചിരുന്നെങ്കില് അതു പാലോസിനും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. പാലോസ് പതിന്നാലു സംവത്സരത്തെ സുവി 
ശേഷ ഘോഷണം കഴിഞ്ഞു” യയശലേമിലേക്കു വന്നു. സ 
ഭയുടെ പ്രമാണികളായവര് അതായതു: യാക്കോബ്, കപ്പം 
യൂഹാനോ൯ തനിക്കു” ഒന്നും ഗ്രഹ പ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എ 
൯൯൦ അവര് എങ്ങനെയുക്ളവര് ആയിരുന്നാല് പോല്പം ത 
നിക്കു ഏതുമില്ലെന്നും പറയുന്നു. ഗലാ. 9, ൫. പരികേമദ 
നയുടെ സുവിശേഷഷഘോഷണഠം കിപ്പ്യാക്കു്' ഭരമേല്പിച്ച 
വന് തന്നെ അഗ്രചര്മ്മക്കാരുടെ സുവിശേഷഷോഷണം 
തന്നേയും ഭരമേരുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും തുണുകളായി എ 
ണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോബും ക്േപ്പ്ാവും യൂഹാനോനും ക്രട്ടാ 
യ് മയുടെ വലങ്കൈ തനിക്കു” തന്നു എന്നുംപറയുന്നു. ഗലാ. 
2- 0.9. പത്രോസ് പൌലോസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നെ 
ല് ഇപ്രുകാരം പറകയില്ലായിരുന്നു. പ്രമാണികളായി എ 
ണ്ണപ്പെട്ടവരില് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം യാക്കോബി നാണ്. 
രണ്ടാം സ്ഥാനും മാത്രമേ പത്രോസിനു ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. 
പത്രോസ് മററുള്ളവരെപ്പപോലെ സഭയുടെ ഒരു തുണുമാണ്ച്, 
പത്രോസ് പാലോസിനെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് 
അയപ്പതായോ അവനെറ മേല് മേധാവിത്വം സ്വീകരിച്ച 
തായോ കാണുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്രീവാണ് തന്നെ വിളിച്ചത്. 
ഗലാ. 1- 1.12- 17- 9 കോറ. 1. 10. അന്ത്വോബ്ബയി 
ര വച്ച് പാലോസ് പത്രോസിനെ അഭിമുഖമായി ശാ 
സിച്ചു. ഗലാ. 9. 11. 14. പരമാധികാരം പ്രാപിച്ചിരു 
ന്ന പൃത്രാസിനെ പൌലോസ് ശാസിച്ചു പോലും! പത്രോ 
സിനേക്കാള് ക്രുടടതലായി സു വിശേഷ വേല നടത്തിയതും 
സഭക്കു വേണ്ടി ക്രടൃതല് പ്രയാസങ്ങള് സഹിച്ചതും പൌ 

_ ലോസായിരുന്നു എന്നു തന്റ ലേഖനത്തില് കാണ്െന്നു. ടഃ 



ഥി: 

ഞാന് അധിക; ഞാന് ഏററവും അധികം അദ്ധ്വാനി 

|, അധികം പ്രാവശ്വം തടവിലായി, അനവധി അട 

കൊണ്ടു -- -- -- എനിക്കു് ദിവസേന സവ സഭം.ജെ 

കുറിച്ചമുളക, ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും ഉണ്ടു്” ഉ, കോറ. 

[ ൭൭-90. യരുശലേമിലെ വിശുദ്ധന്മാക്കു വേണ്ട യുക 

ധര്മ്മശേഖരം നടത്തിയതു പാഠലോസായിരുന്നു. 1 കോറ. 

16. 1. പരിഛേരദനയോടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവ൯ അശഗുച2॥ 

യാകരുതു” എന്നും അഗ്രചമ്മത്തോടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവന 

പരിഛേരദന ഏല്ക്കുരുതു” എന്നും സര്വ്വ സഭകളോ പ 

ലോസാജഞാപിക്കുന്നു. 1 കോറ "7. 17. 19. സഭകളുടെ 

സംരക്ഷണവും ചിന്താഭാരവും പാലോസിന്നായിരുന്നെന്നു 

തെളിയുന്നു. കോറിത്തുസഭ്യില് ചില൪ പൌര.ലാസിനെറ 

പക്ഷ മാരന് എന്നും, ചിലര് കീപ്പായുട്ടെ പക്ഷക്കാരന് എ 

ന്നും, വധിലര് അപ്പല്ലോസിനെറ പക്ഷക്കാര൯ എന്നും 2 

റ൨൮൦ പറഞ്ഞതിനെ പൌലോസ് ശാസിക്കുന്നു" കേപ്പാ സ 

൪വ്യാധിപതിയും.പരമാധികാരിയുമായിരുന്നെങ്കില് കേപ്പ്ാ 

യുടെ പക്ഷക്കാരന് എന്നു പറഞ്ഞതിനു പാലോസ് അ 

വരെ ശാസിച്ചതെന്തിനു ? ി 

പത്രോസ് തന്െറ ഇടയലേഖനം എഴുതിയതു് 

പൊന്തോസ്. ഗലത്വാ, കപ്പേടുഷഖിയാ ആസ്വാം ബു 

ന്യാ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സഭകള് ണെ 1.പത്രോ. 1.12. 

ക്രിസ്തുവിന്െറ. ശേഷം ഏ്ുകനായകത്വം താന് പ്രപോി 

യ എല്ലാസഭകള്ക്കുമായി തനറെറ പൊതു 

ലേഖനം എഴുതുമായിരുന്നു. തന്െറ സ “ഥാനത്തെ സാ 

ബന്ധിച്ചു പത്രോസ് പറയുന്നതു” മേലുദ്ധരിച്ച സഭകളി 

ലെ കശീശന്മാരുടെ ( മൂപ്പന്മാര്) ഒരു ക്രട്ട കശീശയാകു 

നു എന്നു മാത്രമാണ്. പുത്രോസ് ഇടയന്മാരുടെ ഇടയനും 
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പരമാധികാരിയ്ും ആയിരുന്നെങ്കില് മ്രട്ടമൂപ്പനു എന്നു സ്ഥാ 
൩൧ സ്വയം സ്വീകരക്കയില്ലായിരുന്നു. 1 പത്രോസ് 9-1. . 
ഇടയനും അഭ്ധ്യക്ഷനും യേശുക്രിസ്തു തന്നെ എന്നു” തനെറ 
ലേഖനത്തില്പ്രസ്ലാവിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 1. പത്രോ. 9. ൭. 

വി. ശ്ലീഹന്മാരുടെ നുടപടിപസ്തകത്തില് നിന്നും 
പത്രോസിന് പരമാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നോഎന്നു നമുക്കു് 
പരിശോധിക്കാം. ശ്ലീഹുസാ റവഥാനത്തുനിന്നും ഒഴിവാ 
യി പ്പോയ ബയ്ഫദായ്യ്യ പംരം മത്ഥ്യാസിനെ ത തിരഞ്ഞെട 
ക്കുന്നതു  ചിട്ടിയിട്ടാണു'; പത്രോസ് തന ച്ചല്പാ. നട. 1.95. 
വിധവമാരുടെ ശുശ്രൃഷക്കാര ത്ത ല് ഉപേക്ഷ വിചാധി 
ചു എന്നു യാനായക്കാര് എബ്രായക്കാ൪ക്കെതിരായി പിറ 
പിറുത്തു. പന്തിരുവര ശിഷ്വന്മാരുടെ ്രട്ടത്തെ വളിച്ച 
കരട്ടി, ദരിദ്രന്മാരുടെ കായ്യ്യം വിചാരിക്കുന്നതിനു” അവരില്, 
നിന്നു് ഏഴുപേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കൈവപ്പ, കൊടുത്തു. 
നട. 0. 9. ൫. അതു പത്രോസ് തനമിച്ചല്ലായിരുന്നു. ശ ലീ 
ഫന്മാ൪ എല്ലാവരും ക്രടിയാണു. പത്രോസ് പരമാധികാ 
രിയും ഭഠണകത്താവുമായിരുന്നെങ്കില് ശെമ്മാശറ്മാരെ വി 
യമിക്കുന്നതിനും, അവരിലുള്ള, അഭി പ്പായഭാിന്നതക്കു് പരി 

, ഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനും പത്രോസ് നിച്ചു മതിയായിരു 
നന. ശമ്യൃക്കാര ദൈവ വം നം കേട്ടു എന്ന് യരുശലേമി 
ലല, അപ്പസ്തോലന്മാര് കേട്ടപ്പോള് പത്രോസ്സിനേയും യ്യു 
ഫാനോനേയും അവിടേക്കു പറഞ്ഞയച്ച. നട, 9. 1. പ 
ത്രോസ് നടത്തുന്നവനും ഭരിക്കു ഒന്നാവനുമായിരുന്നെങ്കില് മ 
റ൨ അപ്പുസ്ലോലന്മാക്ക് വിധേയനായി അയക്കപ്പെട്ടതെ 
ങ്ങിനെ? പത്രോസ് ചേലയി ല്ലാത്തവരോടു ക്രി ഭക്ഷിച്ച 
തിനെക്കുറിച്ച് പരികേരദനക്കാ൪ തന്നോടു പ്രദിലാദിച്ച 
തെങ്ങനെ? നട. 11. ൭. യഹൃുദയില് റു വന്ന ചില൪ 



ലാ 

മുശയുടെ പ്രമാണപ്പകാരം പരിഛേദന ഏല്ക്കാഞ്ഞാല് 

രക്ഷയില്ലാ എന്നു് സഹോഭംരന്മാരോടുപദേശിച്ച. പൌലോ 

സിനും ബ൪ണാബാക്കും ഈ അഭിപ്പായം അശേഷവ്യം 

പിടിച്ചില്ല. അതിനെ തുടര്ന്നു് വലിയ ത൪ശമ്മുമ്ടായി, 
തര്ക്കസംഗതികളുടെ തീരുമാനത്തിന് യരുശഃലമില് ശ് 

ലീഹന്മാരേയും മൃപ്പന്മാരേയും ൩ മീപിക്കണമെന്നു തി മമാ 

നിച്ച, അപ്പസ്തോലന്മാരും മൃപ്പറ്മാരും ക്രട്ട ക്രൂടി ഇതു 

സംബന്ധമായ വാദപ്രതിവാദം നടത്ത. ചേല ചെയ്യേ 

ആവശ്യമില്ലെന്നും വിഗ്രഹമാലാന്വങ്ങള്, പരസംഗം. ശ്വാ 

സാ മുട്ടി ചത്തത്. രക്തം എന്ന വ വരജിച്ചാല് മതി എ 

ന്നും യാക്കോബു' അവസാനമായി പ്രസ്ഥാവിച്ചു. അതു 

തിരുമാനമാകയും ചെയ്തു. നട. 15, 14. ൭1. യോഗാദ്ധ്യക്ഷ 

നായി അവസാന തീരുമാനം യാക്കോബ് പറഞ്ഞതിനാ 
[ ി ഗ്മ 

ല് പത്രോസിന് പരമാധികാരമില്ലായിരുന്നു് എന്ന് സ്പുഷ് 

മാഞ്ഞ്. 
അവ്പു്തോലന്മാര ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്ത ലു 

കുളു പ്രിധാന്യതകുള് അര്ഹിച്ചിരുന്നു. പത്രോസ് ധ്വത 

ഗതിക്കാരനും ചഞ്ചലസ്വഭാവിരുമായിരുന്നു. യൂഹാനോന് 

സാമാന്യം ധനസ്ഥിതിയുള്ളവനും കത്താവ് ഏററവും കരടു 

തല് സ്ന്റേഹിച്ചിരുന്നവനുമാണു . കര്ത്താവിനെറ മരണ 
സമയത്ത് തെറ മാതാവിനെ ഈ ശിഷ്യനെയാണു ഏ 

ലിച്ചത്. യൂഹാനോന് ഗലിലാക്കടലില് മീന് പിടിക്കു 
നാക് 

ന്നതിനു സ്വന്ത ബോട്ടുകളും ൂലിക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ 
മ 

ദ്യമായി ക്രിസ്തുവിനു ശിഷ്വപ്പെട്ടവനും പ്രായാധിക്വമുള്ളവ 

നും അന്ത്രവോസായിരുന്നു. നാഥാനിയേലിനെ ( ബര്തുരഅ 

മായി ) ക്കുറിച്ചു' കപടമില്ലാത്ത സാക്ഷാല് ഇസ്ര്രായേല്യ൯ 

എന്നു പറയുന്നു. കന്യകമറിയാമിനന്െറ സഹോദരി ശോലൃ 



മിനെ സെമ്വദി വിവാഹം കഴിച്ച. ഇവരുടെ പുത്രന്മാരാ 
൭ യാദകദൈബും യ്യ റാനോന്, അതുകൊണ്ടു ഇവരെ ക 
ര്ത്താവിനെറ സദഹാദരന്മാ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ““ഇടിയ 
ടെ മദശീ എന്നു് ഇവര് വാിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവരില് ഒ 
രവനെ തനറെ വലത്തും ഒരുവനെ തന്െറ ഇടത്തും 
മുരുത്തുന്നതിനു* ഇവരോട്ടക്രടി ഇവരടെ മാതാവ' കുത്ത 
വിനോടപേക്ഷിച്ചു. എരിവുകാരനായ ശെമവയുന് ഗവര് 
മ്മെ൯റിനു് എതിരായി വാദിക്കുനാതിനു” സമത്ഥനായിരു 
നു. യാക്കോബും യൂഹാനോനും കീപ്പ്ുായും മറവള്ളവരെക്കാ 
ള് പ്രാധാന്വത അരര്ഹിച്ചിരുന്നു. മവരൂപം ഗത്സീമോ 
നിലെ പ്രാത്ഥന, യായിറോസിന്െറ മകളെ ഉയര്പ്പ്യിക്കല്, 
ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഇവര് മന്നപേരും ക്രിസ്പവാി 
നോടു ക്രട। ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്ലീഹറ്മാർ ഓരോ 
രുത്തരും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള പ്രത്വേക യോഗ്യതകള് അ 
൪ഹിച്ചിരുന്നു. പത്രോസും ചില പ്രത്വേക പ്രാധാന്യത അ 
൪ഹിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലാതെ പരമാധി കാരിയല്പായിരുന്നു. 

ശ് ലീഹന്മാര ഓരോരുത്തരും ഏതേതു സ്ഥലങ്ങളി 
ലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നും” ദൈവ തിരുവിഷ്ണം അറിവാ 
൯ അവര് ചീട്ടിട്ടു. പത്രോസിന് റോമിലേക്കും തോമാക്കു് 
ഇന്ഡ്വയിലേക്കും, യൂഹാനോന എപ്പേസൂസിലേക്കും ഇ 
ങ്ങനെ -- -- ചിട്ട കിട്ടി. നിശ്ചിതസ്ഥലങ്ങളില് സു 
വിശേഷ വേല നടത്തുകയും ചെയ്തു. അവരവരുടെ സ്ഥ 

 ലങ്ങളില് അവര് പരമാധികാരികളായിരുന്നു. പത്രോസി 
നു പരമാധികാരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് പത്രോസ് സ്ഥലം 
നിശ്ചയിച്ച് മറവള്ളുവരെ അയഷക്കുമായി രുന്നു. ഏതാദ്ദശ 
തെളിവുകള് മൃലം പത്രോസിനു” കത്താവ് പരമാധികാ 
രം കൊടുത്തതായൊ പത്രോസ് അങ്ങിനെ ഒരധികാരം പ്ര 



൮... 

യോഗിച്ചതായിട്ടോ വെളിവാകുന്നില്ല. തക്ക സംഗതികള് 

ശ്രട്ടം ക്രടി തീരുമാന) കൊണ്ടിരുന്നു. അവരെ നടത്ത 

ക്കൊണ്ടിരുന്നതുു് പഠിശുദ്ധാത്മാവല്ലാ൭ തെ മററാരുമറ്റയാ ൮! 

രുന്നു. മാര പത്രോസും മാര പാലോസും ദൈവരാജ്വത്ത। 

നു വേണ്ടി ക്രടുതല് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് , അതുകൊണ്ട് അ 

വരെ ശ് ലീഹന്മാരുടെ തലവന്മാര് എന്നു പറയുന്നു. പ 

ത്രോസ നെറ പേര് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തും ശ് ലി 

ഫന്മാരുടെ തലവന് എന്നു കാണുന്നു. അതു” പ്രമാധികാ 

രമുള്ള ഒരു തലവനല്ല. ഒരു പ്രധാനി എന്ന നിലയിലാണെ . 

ശ്ലീഹന്മാരുടെ തലവനായ മാര പത്രോസ് എന്ന് സു 

റിയാനിസഭയുടെ ആദഠാധനാക്രുമങ്ങളില് പലയിടത്തും കാ 

ണുന്നണ്ടു . അതിനേ ആരും നിഷേധി ക്കുന്നില്ലാ. വി. പ 

ത്രോസ് ശലീഹായെ സുറിയാനിക്കാര ഭംക്തിബഫഹുമാന 

പുരസ്സരം ആദരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ വിശുദ്ധന് ഇല്ലാത്ത 

“ തായ അധികാരങ്ങള് ഉണ്ടന്നുപറഞ്ഞു” ആ വാശൂദ്ധന്െറ 

അനുഗ്രഹക്കുറവിനു് പാത്രരാകുവാ൯ സറിയാനിക്കാര് ഉ, 

ദൃമിക്കുന്നില്ല. 

പത്രോസ് സിംഹാസനം 

സഥാപിച്ചതെവിടടെ? 

സ്ന്റേപ്പാനോസ നെറ മാണശേഷം പീഡ്ഥയെ ഭയന്നു" 

ശിഷ്യന്മാർ ഫൊനിക്വാം, കുപ്പോസ് , അന്തോഖ്യാ ഇയ 

സ“ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി. അവരില് ' ചിലര് 

കുപ്രോസംകാരും. കുറേനാക്കാരും ആയിരുന്നു. അവർ അ; 

ത്ത്വോഖ്യയില് എത്തിയ ശേഷം യയനന്മാരോടും സംവിശേ, 

ഷമറിയിച്ചു. നട. 11. 19. 20. 



ി 

ളി] 
1] 

പെന്തിക്കോസ്മി! ദിവസത്തില് യേരുശലേം സ്ദയുടെ 
ഗതുഭവശഷ ഫ്ഏൂതാണ്ടു പത്തുകൊല്ലത്തിനുള്ളില് അന്ത്യോ 
ഖ്യ൯ സഭക്ക് അട സ്ഥാനമിട്ടു. യരുശലേമിൽ ശേഷി 
ച അപ്പദസ്ലോലര ബ൪ണാബായെ അന്ത്വോഖ്യയിലേക്ക 
യല, ബരണാബാ ശദലിനെയും ത്രരക്കിപിടിച്ച് അ 
േത്യാഖ്യായിലേക്ക് ക്രട്ട'കൊണ്ടുവന്നു, അവര് ഒരു സംവ 
ത്സവരം സുവിശേഷ ഘോഷണത്തില് അവിടെ ബദ്ധാശ്ര 
ദ്രാരായ രു പട്ടണത്ത ലെ പുറജാതികള് മാനസാന്തര 
പ്പെട്ടവരെ “ക്രിസ് ത്വാനികശ്" എന്നു് ആദ്വമായി വി 
ച്ച. നടപ്പ്. 11.൭3. അന്ത്യോഖ്യന് സഭയടെ വറൊ 
രു അഭ വൃദ്ധിക്ക് കാരണം ഏകദേശം 45-൦0 മാടെ ക്ഷ്വാ 
മമുണ്ടായപ്പോോള് ഏരുശലേമിലെ പാവപ്പെട്ട സ്രമദായ 
ത്തിന് സഹായം നല്കുന്നതിന്. അ 0ഖ) പ്രാപ്ത 
യായിരുന്നു. നട. 11. ജര. അന്ത്വോഖ്യയിലാണു മിഷ്വന 
റി വേല ക്രമമായി (ദ്യ) നടത്തിയതു” & യേരുഃ 

. ശലേമ;ലെ പീഡയില് നിന്നു് അന്ത്വോഖ്യെന് സഭ സ്വ 
ന്രയായിരുന്നു. അന്ത്യോഖ്യന് സദ ഗ്രീക്കു ഭാഷ ഉപയോ 
ഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. റോമില് നിന്നു ൂമെന൯റ നെറയും 
അന്ത്വേഖ്വായില് നിസ് ഇഗ്നാത്തിയേ ാസിനെറയ്ും 
എഴുത്തുകള് ഗ്രീക്കിലായിരുന്നു” അന്ധ്വോഖ്വന് സദയില് 
ഗ്രീക്കും കിഴുക്കു” മെസപ്പ്പൊട്ടേമ്വയിലും പേര്ഷ്യയിലും 
സുറിയാനിയും ഭാഷകള് പ്രചുര പ്രചാര്മായിരുന്നു. . അ 
ന്ത്യോഖ്വ യവനായ ക്രിസ് ത്വനികളടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന 
പോലെ ( ൮൦]ബ൦ ദ്ധി) ഒരുശലേം യഹുദ ക്രി 
സ് ത്വാനികളുടെ കേന്ദ്രവും (ഞി ബിടി "ആയി 
രുന്നു. യരുശലേമും അന്യ്പോധ്വ്യായും രണ്ടു പ്രധാന പ 
ടടണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ( 162900110൩ ഗേ) & 11൦ ൭൮൦ 01൨൬൨ ഫറ ലുടെ 



ലിം 

കത്താവിനെറ സ്വ൪ഗ്ഗാരോഹണത്ത.നു:ശഷഠ അഞ്ചോമ 

ത്തെ ആടില് പത്രോസ് അഃത്ത്യാഖ്യായില് വന്ന് 

തെറ സിംഹാസനം അവിടെ സ്ഥാപിച്ച. ഏറ സം 

: പം രാ ് സി യസ്തു നെ 

പട്ടം കൊടുത്തു അവടെ ആക്കിയിട്ടു” 4. 7. 41 ലൊ 

42 ലൊ ധോമിലേക്കു പോയി. സ ഗ്രാരോഹണ ൭൭.നെറ 

ശേഷാ 14-ാ൦ ആണ്ടില് പത്രോസ് ഇര്ശ്ലേമില് ഞു 

യിരുന്നപ്പ്യോശ ഹേറോദേസ് തന്നെ പടിച്ചു ബന്ധിച്ച. 

നട. 19. 8. അ.ന്ധ്യാഖ്യായെ തനെറ സവിശേഷ വേല 

യുടെ തലസ്ഥാനമാക്കി വയ്യഛകയും തനെ സിംഹാസനം 

അവിടെ ഉറപ്പ്ിക്കയും ചെയ്തു. ആദ്യമായി അന്ത്വോ 

ഖ്യായിരു തനെറ സിംഹാസനമറപ്പിക്കയും തനറെറ പ്രുതി 

പുരുഷനായി എവോദ്യൊസിനെ ( 12നര്യട) യൊഒകയും 
ചെയ്യു സ്ഥിതിക്ക് അദ്ത്വോഖ്യായിര പത്രോസിന്െറ 

പിന്തുടര്ച്ച നിലനിരുക്കുന്നു എന്നതിനെ ന്ഷേഠിക്കാവു 

ന്നതല്ലാ. ക്ലാദിയോസിനെറ കാലത്തു് റോമിലെ ക്രി 

സ് ത്വാനികള്ക്കു' പീഡ്ഥയുണ്ടായി. ൧. ൧, 51 ല് താ൯ 
എരുശലേമിലേക്കു വന്നു. പിന്നെ അത്ത്വോഖ്യായിലേ 

ക്കും വന്നു. വീണ്ടും റോമിലേക്കു' തിരിച്ചുപോയി, അ 

പ്പോള് പൌലോസും റോമിലുണ്ടായിയുന്നു. വിശ വാസി 

കള് റോമില് വര്ദ്ധിപ്തില് അവര് ഏററവും സത്തു 
ഷ്രായി. നീറോ൯ രാജാവു” പ്രത്രോസിനെ പ്രതി വിശ്വാ 

സികളെ ഞെരുക്കുന്നതിനു' തീരുമാനിച്ചു. പട്ടണത്തിന് 

പുറത്തു വച്ചു യേതുമിശിഹാ പത്രോസിന് കാണപ്പെട്ടു. 

പത്രോസ് കത്താവിനോട്് “അവിടന്ന് എവ്ടെ പ്പോ 

കുന്ന്” എന്നു ചോദി വു. കത്താവ് “ഞാ൯ വിണ്ടും ക്ര, 

ശിക്കപ്പെടുവാന് റോമിലേക്കു് പോകുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞു, 



വസ്സരവാലശേഷം മറെറാരുത്തന് ൪൫െറ അര കെട്ടുമെ 
ന്നു. ഇഷമില്ലാത്ത ടത്തക്കു' തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും 
യഛശുതമ്പുഠാ൯ അരുള.ചെയ്തു.മ്നെ പത്രോസ് ഓക്കുക 
യും പട്ടണത്തിരു വന്നു” മരണത്തിനായി ഏല്ലിക്കപ്പെട 
കയു. ചെയ്തു. ഒമ്പതു മാസത്തോളം പത്രോസ.,ം പൌ 
ലാസ ഒരുമിച്ച് ബന്ധനത്തില് ആയിരുന്നു. അവി 
ടെയും പ്രസം൧൦ നടത്തൃുകയാല് കാവല്ക്കാരും മററ പ 
പലരും വിശ്വസിച്ച മാമോദീസാ മുങ്ങി, അവര് റോമസ 
ഭയുടെ ഭരണാ ് റാസിനെ ഹ്ലല്ലിച്ച. 4. 2, 053 മിഥു 
നമാസം പം ന൯ു- പത്രോസ് തലകഷീറായി ക്രിക്ക 
വെ... 

വ്വത് 

പത്രോസിനെറ പി൯ഗാമികഠം 
പരമാധികാരം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നോ? 

൧. 2൧. 02-ല് പത്രോസ് ശ്ലീഹാ സാക്ഷി മര 
ധ ഗ് ണം പ്രാപിച്ച എന്നു മുമ്പു പ്രസ്ലാപിച്ചുവല്ലോ. റോമാ 
മ 

മ സഭയുടെ ഭരണമാണു ലിനോസിനെ ഏല്പ്പിച്ചത്. 
ഐറോനിയോസിനെറ എഴുത്തില്; ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. 
11൦ ൧൮0806, 2 , 6 , 10൭യി ബറ 10010, 1ലന്൩ഇ 40000 
0 29൮60 ൮൦ ന റി11നി 0൨൦ ൮0180104] 01110 
൩00 11 1 ല് വന്ന അപ്പസ്ലോലരായ പരലോസും 
പത്രോസും നഥാപിച്ചു് വളത്തിയതായ് സഭയുടെ എപ്പി 
സ്ന്ോപ്പുല്”" അധികാരം ലിനോസിനെറ കൈകളില് ഏ 
ഏല്പ്പിച്ച. & പത്രോസയം പലോസ്,ം സ്ഥാപിച്ചു 
വളത്തിയ സഭയുട്ടെ അധികാരമണു,. സര്വ്വത്രികമായ 
ഒരു സഭയുടെ അധികാരമല്ലാ ലിനോസിനു” കിട്ടിയതു? 
& 11൨൦ 00൩ റ 9090 വ് 1൨൦ 0൨൩൨ ൨ നണം. 

രി 



നിന് 

എന്നു” സ്പഷ്ഠമാണല്ലോ. റോമില് ലിനോഫ്സിനെറ ശേഷം 
അനെസ്ലെററസും ( ൧൧ബഥി്ജ)പന്നീടട് കൂമന്൨൦( വിദ്ബ- 
6) പിന്തുടന്നു & ക്ലമെന്റ.നെറ കാലത്തു” വി: യൂഹാ 
നോന൯ ശ്ലീഹാ ജീവിച്ചിരുന്നു. 4 2. 100)- മാണ്ടി 
ലാണു” യൂഹാനോന് സ്വഭാവിക മരണം പ്രാപിച്ചത് 
പത്രോസിന്െറ പ്൯ ധാമികളായി റോമില് ഭരികൊ 
ണ്ടിരുന്നവര് സറ്൮ലോക സഭയുടെ അനിഷേദ്ധ്യ നേതാ 
ക്കന്മാർ എന്ന നിലയില് വ: യൂഹാനോന് ശ്ലീഹാ 
വുരെ മേലും 2൨൨൮൧ അധികാരാ പ്രയോഗിച്ച എന്നോ?! 
ൂമെന്൨് യാക്കോബ് ശ്ലീഹാക്കു് എഴുതിയ ലേഖന 

ത്തില് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, “7 ലഹരി 2൦6൩5 സ്ഥ 
പ൨൩൦൭,൧൦ 020൧൦ ൨ ബ് 1,൨൩0, റി ൦ 183500 വ് 
31505, ൫൩൮൧൦7 ല് ൨൦ 110൬ 012൦൨ വ ജം 
2 ങി, മറി ലി ല് ലി ൦ ൨൨൩0൨8 02൧000 
(200 നീറി ൦ ൦ നി 4020൧." “കത്താ 
വെറ പ്രഹോദരനും മെത്രാന്മാരുടെ മെത്രാനും യരുശലേ 
മ'ലെ യുദന്മാരില് നിന്നുള്ളൂ സഭയുടേയും, ദൈവ കൃപ 
യാല് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന സച്ച 

ഭകളുടെയും ഭരണക്കാരനും ആയ യാക്കോബിനു വറാ 
ന് ൭. കമന്റ് ആകമാന സഭയുടെ തലവനല്ലായിരുന്നു 

ല് ്ി 

പന്നും പ്രതുത യാക്കോബായ രുന്നു എല്ലാ സഭകളുടെയും 
ഭരണക്കാര൯ എന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. 

റോമിരു അപ്പുസ്ത്റേ ലന്മാരുടെ ശേഷം 189-ാ മത്തവനാ 
യി വിക്ൂ൪ (൩൧0) മെത്രാ൯ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരക്കെ അ 
ന്ത്വോഖ്യായിതു -പത്രോസിനുശേഷം 8-ഠ മത്തവനായി 

11൦ 1001631൭3൧] 1218൬7 വ് 110860൩5. 
ഓ 11൨൦ /6൮0സ്ന൭ ഒറി യി വ് ൨൦ ൨൩2൦൩ വ് 1൦ 



ലു. 

സിറാപ്പിയോന് മെത്രാ൯ വാണുകൊണ്ടിരുന്നുഭ. അക്കാല 
ത്ത് പെസഹാധയ ( കട്ല) ക്കുറിച്ച്” .ക്കെമുണ്ടായി. 
ആസ്വായ ലെ സഭകള് ഹവ്യാം യ പെസഹാ 
ആചരിച്ചു വന്ന പതിവൃപ്പകാരം വെളുത്തവാവയ കഴിഞ്ഞു” 
11 -ാഠ ദിവസം ആലരിക്കണമൊെന്നും അന്നേദിവസം നോ 
നു അവസാനിക്കണമെന്നം അഭിപ്രായപ്പെട്ട. എന്നാല് 
ലോകത്തിലെ മററ സഭകള് ഉയിര്പ്പു, ദിവസമല്ലാതെ 
നോമ്പു അവസാനിക്കുന്നതു” ശരിയല്ലെന്നും പാരമ്പര്യം 
അനുസരിച്ചു് നട൧ണെമെന്നും വാദിച്ചു. ജരുശലേം മെ 
ത്രാ൯ നാര്സീസുസും ( 4ഖവ്ടട്ധട ടട ത്രാ൯ വിക്ട൨ം 
പൊന്തോസിലെ മെത്രാന് മുതലായ പലരുംക്രടി ലേഖനം 
അയച്ചു കൂട്ടം കരടി. കേസറിയായിലെ: മെത്രാന് തെയോ 
ലോസ്സ്: ( 112൦0വിഠട )അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഉയര്പ്പ് 
കത്താവിനെറ ദി വസമല്ലാതെ ആഘോഷിക്കപ്പെടരയതെ 
നും പെസഹാനോയമ്പ'ഈദിവസമേ അവസാനിക്കാവു ൫: 
ന്നും ഐകകണ്ടേന തീരുമാനിച്ച % ം റോമാലെ മെത്രാന് 
പരമാധി കാരമു മളവനായിരുന്നെങ്കില് എന്തുകൊണ്ടു് കേസ 
റിയാമെത്രാന് അദ്ധുക്ഷം വഹിച്ചു? 

൧.1). 89൭ ല് നിഖ്വാസുന്നഹദോസ് റോമാമെത്രാ൯ 
വിളിച്ച കൂട്ടുകയോ അദ്ധ്യക്ഷാ വഹിക്കയോ ചെയ്തില്ല. 
പ രണ്ടു പ്രതിനിധികള് ഹാജരുണ്ടായിരു 
നനു, അഭ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചതു  ഹൊസിയോസ് ( 13ഠദ്യടിമെ 
തരാനും അന്ത്യോഖ്യായിലെ ഒസ്താത്തിയോസും അലക്കാ 
നത്ര്യായീലെ അലക്ലാന്തവം കേസറിയായിലെ എവുസേബി 
യോസും ആയിരുന്നു. ഇനസുന്നഫഭോസില് റോമിലെ 
& 11 112൦ 606196൮800 11900൬ 04 1019611108. 
11൦ 110ഠിംദ്ഷി 155൦ ല് 110560. 



൧0 

മെത്രാനു കായ്യമായ ഒന്നും പ്രവത്തിച്ച കാണുന്നില്ലാ, ആ 
കമാനസഭയുടെ തലവനായിരുന്നെങ്കില്് പ്രധാന ഭാരവാ 

ഹിത്വം വഹിക്കുമിയിരുന്നു. 

രണ്ടാമത്തെ പെതു സുന്ന ഹഛഭോസ് 2൧ ൭31 കാണ് 

സ്ത്റ ൯റിനോപ്പ്പിളില് വച്ചാണുല്ലൊ നടന്നതു. കിഴക്കന് 

സഭയുടെ മെത്രാന്മാര മാത്രം ഈ സന്ന ഹ:ദാസില് സാഖബ 

ന്ധച്ചിരുന്നു. തിയോഡൊണസ്സ്റിയോസ് സാമ്മാജ്യഞ്ഞിനെറ 

ക1൭൧8ഒദാ൧൦ മാത്രം ഭഠിച്ചിരുന്നതതിനാല് തന്െറ അധികാ 

രാതി൪ തതിയിലുകളു മെത്രാന്മാരെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു. പടി 

ഞ്ഞാവ നിന്ന് ഒരൊററ മെത്രാന് പോലും ഈന്ധ്യന്ന ദോ 

സിനു” ഹാജരില്ലായിരുന്നു. റോമിലേയും പടിഞ്ഞാറന് 

സഭയുടെയും മെത്രാന്മാരസൃയന്നദോസിനെറശേഷം ടി തീജ് 

മാനങ്ങളെ അംതപട സ്വീകരിച്ച. റോമിലെ മെത്രാനു 
എല്ലാസഭകളിന്മേലും അധികാ മുണ്ടായിരുന്നെകില് ത്തു 

മെത്രാനെറ അഠവൊ സമ്മതമൊ ക്രടാതെ മഒരുപൊതു സു 

ന്ന ഹഛദോസ് നിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാമൊ?' തന്നെയുമപ്പാ 

ആ പൊതു തിമമാനത്തെ ഈഷരുഭേദം ക്രടാതെ പിന്നാ 

ലെ സ്വീംരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 150) മെത്രാന്മാര് ഉണ്ടായിരു 

നത ര ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യക്ഷനായി ശോഭിച്ചതു” അത്ത്വോ 
ഖ്യായിലെ മിലിത്തോസ് (1ദ്൦1൦95) മെത്രാനായിരുന്നു. 
എന്നാരു യോഥം നടന്നു കൊണ്ടിരി അദ ഹം പാലോ 
ഗ.പ്രാപനാകയാല് നാസിയാന്സിയായിലെ ഗ്രിഥറി 

( സ്ന (ദമിബ്മ )തല്സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചു. ശ 
തിയായ വാദപ്രതിവാദം ഉ ഒടായപ്പ്പോള് അദ്ദഹം അ 

ദ്ര്ൃക്ഷ സ്ഥാനാ രാജിവ ലു.പിന്നീടട് കാമ്ന്സ്റ്റാ൯റിനോപ്പുി 

കിലെ ( 14൦0/ഖ്൩ട )ന്നെക് ത്താറിയോസ് അദ്ധ്യക്ഷനായി. 

കാണ്സ്റ്റാ൯റിനോപ്പ്റിളിലെ മെത്രാന് റോമാ മെത്രാനോ 



റ് 

ട്ട് തൂല്വ സ്ഥാനമെന്ന് ഒരു തീയമാനവും ചെയ്തു, ത 
നൊ പരമാധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്ന ഈ തി 
ത്തന പാന്നാലെ വോമാമെത്രാന് സ മ്മതിച്ചു് ഒപ്പിട്ടതി 
വാരു അന്നു് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം റോമാ ന് അ 
രഹിച്ചിരുന്നി ല്ലെന്നു തെളിയുന്നു൨€ ച്ചാ. 

൧1) 480) -ര നെസ്ലോറിയോസിനെറ വേദവിപരി 
തം സാവെന്ധിച്ച് റോമില് വച്ച് സെലസ്ത്തിയോസ് 
മെ റ ( റി) ഒരു സൃയന്ന ഹദാസ്ക്രട്ടി നെസ്നോറി 
ന്റെ ശപല്പ. എന്നാല് പോപ്പ്ിനെറ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 
നടന്ന ആ സൃയന്നഹദോസ് നിശ്ചയത്തെ ഒരു പൊതു തീ 
രുമാനമായ। എപ്പാവരും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനാല് 
൧1) 81 -ര മൂന്നാമത്തെ സാര്വ്വത്രിക സുന്നഹദോസ് 
എപ്പുസുസില് വച്ചു് തിയോഡൊസ്ത്റിയോസ് രണ്ടാമന് 
വാളിച്ചക്രട്ടി. നെസ്ലോര് വേദവിപരീ തത്തെ ശപിച്ചു ത്ത 
കൂളി, റോമ ലെ മെത്രാനു ഒരു സാര്വ്വത്രിക സഭാ തലവനാ 
യിരുന്നെക്കില് ൧൨ 4ുള0-ല് റാമില് വച്ചു് നടന്ന യോഥ 
തിയമാനത്തെ പൊതുവെ ംഗീതിയയിരാ്; ഇപ്പ്യോ 
ള് റോമാക്കാര് പറയുന്നതുപോലുള്ള ഒരധികാരം സ്രൈലസ്തരി 
യോസ്സ് മെത്രാന് അന്നില്ലായിരുന്നു. എപ്പേസുസിലെ 
സ ന്നഹദോസില് ആഭ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചതും റോമാ മെത്രാ 
നല്ലായ രുന്നു; അലക്ലന്ത്ര്രായിലെ മെത്രാനായിരുന്നു. 

റോമിലെ മെത്രാ൯ ക്ലിത്തോസിനു ( 20803൦ )അല 
ക സന്ത്രരാമെത്രാന് ദിവന്നാസിയോസ് വേദവിപരീതിക 
മളപ്പുററി എഴുതിയ ലേഖഈത്തില് ക്സിത്തോസിന്ദെ 
സഹോദരനു എന്നാണു് സംബോധന ച്ചെയ്യുന്നതു" സമ 
ത്വത്തില് ഇരിക്കുന്നവരെയാണല്ലോ സഹോദര൯ എന്നു 
വിളിക്കുന്നതു”. ൭11൨൧൦ 100൦൭൭50 11161017 0 സദന. 



ശ് 

നിഖ്യാസ,ന്നഫദോസ്സ നെറ കാലത്തു് റോമ, അ 

ന്ത്വോഖബ്വാ, അലക് സത്താ ഇങ്ങനെ മൂന്നു പാത്രിയക്കീസ 

ന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മൂന്നും ്പതന്ത്രസഭകളായി രുന്നു. 

ഒരു പാത്രിയ൪ടീസിനെറ മേല് മറെറാന്നിനു' യാതൊരു 

പരമാധികാരവൃയ,മില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം സമമായിരുന്നു. 

നിഖ്യാസന്നഹദേ”സിനന്െറ ആറാംകാനോന ഇങ്ങ 

നെ ആരാഭിക്കുന്നു. “7,൦% 8൨൦ ൭൩൪ബ േ9%൦൩ 2! 1൩ 

14൬ 1൧൩൭, ബര് 2 ബ്ലാ ൫0 0൨൧ ൧൨൦ ലീ 0 

മിന്നി ൧൭൦ [യി 6000൩ 1൩ 41 11൨99൦ 1010൦൧05, 

ദിന ിഖ്ട 25 ബേസ് 0 ൨൦ 13451201 0 140൩൦ 4150. 

നി:്്ദം 3൩ ൧൩0൦0൨ ൭൩0൪ 00൨൮൦ 210സിയാഠട, 10% 2൨൦ ൨- 

11ഠിഡാട ഖ൧൨ 0൧0 009." ““ഈജിഫ്തിലും ലിബി 

യായിലും, പെന്തപ്പ്യോലീസിലും ഉള്ളതായ പുരാത പതി 

൮ (നടപ്പ് ) ന എന്തെന്നാല് ഈ 

പ്രശ റ അലക് സന്ത്ര്യാമെത്രാന് അധി 

കാരമണ്ടു . റോമിലെ മെത്രാനും ഇതു തന്നെ പതിവാകുന്നു 

അതുപോലെ തന്നെ അന്ത്വോഖ്യായിലും മറ പ്രദേശങ്ങ 

ഒഓിലും ഉള്ളസ്രഭകള് അവയുടെ അധ !കാരാവകാശങ്ങളെ 

പരിരക്ഷിക്കട്ടെ.? നിഖ്യാസന്നഹദോസിന്െറ കാലത്ത് 

ട൭$-ല് കസ്തന്തീനോ പോലീസില് പ്രാത്രിയര്ക്കിസ് ഇ 

ല്യായിരുന്നു. ടി സൃന്നഫദോസിനു (ശേഷം അഞ്ചുകൊല്ലം 

കഴിഞ്ഞു ഉള0)-ര ആണു് ആ പട്ടണം പണി ആരംഭി 

പതര്. അമ്പതു കൊല്ലശേഷം കസ്തന്തീനോപ്പ്യോലീസില് 

വച്ച ക്രടിയ പൊതു സൃ ന്നഹദോസില് ചക്രവ ത്തിയുമടെ 

പി ആസ്ഥാനം അവിടെ ആയിരുന്നതിനാല് അതു് 

ഒരു പാത്രിയക്കാ സ്ഥാനവ്ൃയമായി അംഗീകരിക്കടപ്പുടുക മാ: 

ത്രമല്ലാ, ആ സിഘാസനാ റോമിനോട്ട് ഒന്നിച്ച് തുല്വ 



_..൭൭---- 

ര 

ബഹുമാനത്തില് ഉയതാപ്പെടുകയും ചയ്തു. ആ സ്പംന്നഫ 

ദോസ് നിശ്ചയം മുന്നാം കാനോനായില് ഇങ്ങനെ കാണു 

നനു. “ 1൦ ടി ല് ഠസ്3ക്൧൩0ല1൦ ടീ! ൨൭൭൦ 1൨൦ 
നഖഠത്മസം ൨ ബിം ന പി (1൧൧ 13461200 0/ 140൩; 
060286 (00൩3൩00൦ 18 ൯൭൦ 10൩൦ 
“റോമിലെ മെത്രാനെ കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഉദ്യോഗപദവി 

( അധികാരം) കുസ്നന്തീനോപ്പോലീസിലെ മെത്രാനുണ്ടാ 

യിരിക്കണം; എന്തെന്നാത്. അതു” പുതിയ റോം ആകുന്നു. 

ഈ സുന്നഹദോസും റോമാമെത്രാന്ന പ്രത്വേകാധികാരം ഒ 

ന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനിയും 0 4451-ല് കല്ക്കേദൂനിരു 

ക്രടിയ സുന്നഹദോസില് റോമാ മെത്രാന് പ്രത്വേകാധികാ 

രാ വല്പതും കൊടുക്കുന്നണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാം. ആ 

സുന്നഹദോസ് 9൭ ു -ംകനോനായില് പറയുന്നതു കാണുക. 

“ 10: 0൦ 10൭൭ സിബി ബര് ൭0 0 ൨൧ 
20൩൦ 0 71൨6 ല് 140൬൦, 0൦9൦ ൨൧ ൨0൦ അആട 1൨൦ 
680141. ൧൩0൪ ൧൦ 100 ൩03 7611ലറ് 048൨0൭, ൭02൦0 
൬ 2൨൦ 8മബ൦ 0631, ലദദിത്ബ൦ര് റു ന്നാ 0 11൨൦ 
08% ൨017 220൩൦ 0 ന 140൩൦, 10981 100൩൧൮ 0൨൭ 
2൦ 010 നബി 15 ൨0൦൩൦൬൦0 ൦൨൩ ൦ ദാ ൨ 0൨൦ 
ബു, ൭൩൪ ബു ൦൮൩ സനി നി൩ 0൦ 60൧ അഇ- 
ബ്ല! 10൬൩൦, 81൨0൪ 1൩ 60ഠി൦ദഒട09%േ] ൩൮൧ ല്ടഠ 2൦ 
നദ്വി ലട 31൧൦ 15, ൭൩0 72൩1: ൩൦൦ ല്: 1൨ല.. ', 
€ പഴയറോമാ തലസ്ഥനനഗരമായി രുന്നതുകൊണ്ടു് പി 
താക്കുന്മാര ആ റോമാസിംഫാസനത്തിനു് പ്രത്വേക അധി 
കാരങ്ങള് നല്കി. പുതിയ റോമിന്െറ അതി പരിശുദ്ധാ 
മായ സിംഹാസനത്തിനും അതേകാരണത്താല് തന്നെ 
പ്രചോതിതരായി തുല്യമായ പ്രത്വേകാധികാരങ്ങള് അതി 
വിശുദ്ധരായ 10 മെത്രാന്മാര്സമ്മതിച്ചു് കൊടുക്കുകയു 
"ണ്ടായി; രാജകീയ ദരണ സ്മതികളാലും മറ൨൮൦ ബഹമാ 



പി 

ി 0. 

൭ 

നിക്കപ്പെടുകയും പുരതേന രാജകീയ റോമായോട്ട് സമ 
ദവി] അര്ഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നഗരം സഭാസം 
ബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും മററതുപേംലെ ഉയര്ത്തപ്പെട്ട: 
യും മററതിനു് അടുത്ത സ്ഥാനം ഇത കിര. 
ധവണമെന്നു് ന്യായമായി തീരുമാനിച്ച കൊടുത്തു.” കത്: 
ക്കെദോ൯ സുന്നഹദോസ് പോലും റോമാമെത്രാനു പരമം 
ധികാരം കൊടുക്കുന്നില്ല. മേലുദ്ധഠിച്ച സുന്നഹദേസ്നിയമ- 
ങ്ങളല്ന ന്നും റോമാമെത്രാനു ക്രടുതല് അധികാമൊന്നു 
മില്ലായിരുന്നു ഫ്ലന്നു സ്തൃഫ്ുമാണല്ലോ. റോമിലേയും കുറയ തീ 
നോപോലീസിലേയും പാത്രിയര്ക്കിസന്മാര് സമാധികാര 
ത്ത ലും സമ്ബഫഹുമതിയിലുംവര്ത്തിച്ചിരുന്നു.എന്നാല് 020 
ല് ജസ്റ്റിനിയന് ചക്രവ മത്തി കുസ്ലന്തിനോസ് പോലീസി 
ലെ പാത്രിയക്കീസിനു് മറ൨ പാത്രിയക്കിസന്മാരില് നി 
ന്ന൯ു൦ അപ്പ്പീരു സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമ്ള സ്ഥാനം കൊടുത്തു. 

മിര് കുസ്നുന്നിനോസ് പോലീസ ലെയും 
പാത്രിയക്കീസന്മാര് തമ്മില് അഞ്ചാം തൃൂററാണ്ടിനന്െറ അ 
വസാനത്തില് അധികാരം സംബന്ധിച്ചു” തക്കം ആവിര്൪ 
ഭവിച്ചു. പടിഞ്ഞാറ് വളരെ യ ഗ്രഗറി പോപ്പ്” 
പ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇററാല്യ൯ ആയിരുന്നു. കുന്ത 
ന൯.1നോപോപോലീസിലെ പാത്രിയക്കീസിനെറ. അധികാര 
൫൫ ഇദ്ദേഹം നിഷേധിച്ച. റോമിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നവരെ പ്രതിരോധ ക്കുന്നതിന് സഹായം ആവ.്വപ്പെ 
ടല ഗ്ര൧റി കുസ്തന്തീനോപോലീസില് വന്നു. അപ്പോള് 
കസ് തന്തീനോപോലീ സഡില്ജോണ് ( 70 റി ) 
പാത്രിയക്കീസായിരുന്നു. അന്ത്യോഖ്യന് സഭയുടെ കാദ്യ്യ 
ങ്ങള്[സംബന്ധിച്ചു' കസ് തന്തീനോപോലീസില് ട്ട]ടു ല് 
& ൩൦൦1 മര് 10൨3൦൩ ൨1൩൩൨൨൦൭. 



പ് 

ഒരു സൃന്നഹദോസുക്രട്ടി. ഈ സ്ൃയനാഹദോസ് തീരുമാന 
പ്രകാരം കസ് തന്തിനോപോലീസിലെ പാത്രിയക്കീസ് 

“പാര്ചൃത്രികമെത്രാ൯് (്ബ്ന്ജപി ൧൭൩ ൫5൨൧) എ. 
ന്ന നാമു;ധയം സ്വികരിച്ച. ഇതു ഗ്രശറിക്കു രസിച്ചില്ലാ.ഇ. 
നെ തക്കമുണ്ടായ. റിയ ജോണും ചക്രവര്ത്തിക്കെഴ. 

““സാ൪ച്വത്രികമെത്രാ൯" എന്നു സ്ഥാനപ്പേരിനെ പ്രതി 
ധി ഇപ്പകാരം എദിതിയതായി കാണുന്നു. 
കുന വ് ഖി! (൩൦ വിട 0 140൩൦ ലേ 00% 00൩ 1൮0. 
ട്ട നണം 0 ൦ ഡി ൨൦ സ്ബ്ദലടി 231510); 40൩൦ വ് 
നു 0൦൧ ഴഖ൦ 00൨500 00 8൦ വദ ൩20017 
[ിലു സ ലിന സബ! 20% 26 (വട 1൨0൩0യ ൨0൩൬ 
1 സ ൨/0. 'സാര്പ്ത്രികമെത്രാന് എന്ന സ്ഥാനപ്പേ 
രവ റോമ.ലെ മെത്രാന്മാര് ആരും സ്വീകരിച്ച ുിരുന്നില്ലാ; 
൫൭൯൨ മു൯ഗാമികള് ആരും തന്നെ ദൈവീകമല്ലാത്ത ഈ 
ഡ്ധ ഥാനപ്പപേരിനെ 2പയോഗിക്കുന്നതിനു് സമ്മതിച്ചിരു 
ന്നില്ല. ഈ ബുഷതി നല്കപ്പെട്ടാലും ഞങ്ങള് അതി 
നെ സ്വികരിക്കുന്നില്ല, ?” . സാര്വ്ൃത്രികമെത്രാന് എന്ന 

സ്ഥാനപ്പേര് ആദ്യംസ്വീകരിച്ചതു” കസ് തന്തീനോപോ 
ലീസിലെ പാത്രിയശ്മീസായിരുന്നു; റോമാപാത്രിയക്കീസ 
ല്ലായിരുന്ന. ഗ്രശറിപാപ്പ്പാപോലും നിഷേധിക്കുന്ന പരമാ 
ധികാരം റോമിലെ പാപ്പാമാക്ക് ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതു" 
ശരിയാണോ? 

ഹുദായ കാനോ൯ "7-0 അദ്ധ്യായം ഒന്നാം പോസ്സു 
കായില് എടവകകളെ ( ഹെവുപ്പുര്ക്കിയാസ് )സംബന്ധി 
വവ” ബാര് എബ്രായ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ പിശകായി 
ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് റോമിലെ പാത്രിയക്കീസ് മററ പാ 

& 11൦ ദസ്വ്ന് ബി 90 വ 1൨൦ ൩൩൨൩ ൮ 1400, 



₹ ലാ മൂ 

ത്രിയക്കീസന്മാരുടെ തലവനാണെന്ന് കാണിക്കുവാന് മദ്യ 
മിക്കുന്നു. ആ നിയമം ഇങ്ങനെയാണു ?". അര്ബഒ നെഫ 
വൂ൯ പാത്രിയര്ക്കു: ബ മെനിയോന് അര്ബാ പെനിയോ 
സെ ദ് ഒല്മ്മൊ. വ്റീശോറാബോദ്” കുലം ഹുന് : ഹാവ് 

. ദ്റൃമ്മി. വ്'ആമ്മെ ഹാവു'ദ് അലക്സന്ത്രിയാ. വു“ആമ്മെ. 
ഫാവ് ദ് കുസ തന്തീനോപ്പോലീസ്: റ ഫൊയ് മെന് 
എപ്പേസുസ് ല്വോസ്സൊ എബ്റാസ് പ്പാത്രിയര്ക്കു 
സ്സോ,; വ് റമ്മി ഹഫാസ്സ്പൊ എസ് ക്കറിയാസ്. വ് ത്ആൃമ്മെ 

ഫാവ് ദ് അന്ത്യോഖ്യാ: ദ് അല്ക്രലൊ മദ് നഹൊ ശാലി 
ത്ത്.” ““ലോകത്തിന്െറ നാലുഭാഗങ്ങളിലായി നാലുപാ 
ത്രിയക്കീസന്മാര്ഉണ്ടായിരിക്കണം. റോമിലുള്ളവന് എല്ലാവ 
രുടെയും പ്രധാന തലവനും അവനോടുക്രടെ അലക്കുന്ത്രി 
യായിലുള്ളവനും ( എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന തലവനും) 
അവ നേഠാടുക്രഒടപാത്രിയക്കാസ്ഥാനം 
എപ്പേസൂസില് നിന്നു് അതിലേക്കുമാറവകയും പുതിയ 
റൃമി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കുസത്തന്തീനോ 

വി ( എല്ലാവരുടേയും പ്രധാന തലവ 

നും) അവനോട്ക്ൂടെ കിഴക്കൊക്കയിന്മേലും അധികാരമു 
മള, അന്തോഖ്യായിലുള്ളവനും ( എല്ലാവരുടേയും പ്രധാന 

തലവനും )ആയിിരിക്കണം.?? എല്ലാവരുടേയും പ്രധാന തല 
വന് എന്നതു" മുകളില് പറകയും :“വാവ”?"മൂലം ഇറക്കി മ 
റവപാത്രീയക്കീസന്മാമരയും ഉദ്ദേശിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനാ 
അ ,ബ്ബാക്കററില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും പ്രധാ 

ന തലവന് എന്നതും എല്ലാപാത്രിയ്സ്്മാരോടും ചേ 
രത്തു” മനസ്സിലാക്കണം. എഴുത്തുകാരന് ഇടവകകളെക്കുറി 

ം എന്നാണു” തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു”. ആദ്യ വാ 

ചകത്തില് നാലു പാത്രിയക്കിസ്ധന്മാര് ഉണ്ടായിരിക്കണമെ 



[ത്തി 

93... 

ന്നു” പറകയും ചെയുന്നു. കലഹുന് എന്നതു” ആ നാലുപേ 

രുടെയും പ്രതിനാമമെങ്കിരല് അഞ്ചാമതു പ്രധാന തലവനാ 

യി ഒരാളുക്രടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു” അഞ്ചാമതു” ഒരാ 

ഉില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുലന്൯ മുകളില് പറഞ്ഞവടെ ക 

പ്രതിനാമമല്ലെന്നും* “ക്രല് എന്നതിനെഅര്ത്ഥവ്യത്യാസാ 

വരാതെയും ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിനു യോജിച്ചും പെരു 

ക്ഴിചേത്തതാണെന്നും മനസ്തുലാക്കണം. അങ്ങനെ പെരു 

ക്കിച്ചേക്കന്ന പതിവ് സം.റിയാനിഭാഷയിലുണ്ടെന്ന് ഭാ 

 ഷാപരിജ്ഞാനമളളവക്കറിയാം. റോമിലെ പാത്രിയക്കീ 

സ് മാത്രം പ്രധാന തലവനായിരുന്നെങ്കില് സൃപ്രസിദഥ 

ഭാഷാവിദഗ്'ധനായ ബാറബ്രായ “:കലഹു൯ എന്നതിന് 

പകരം 4:മെനഹു൯ എന്നപദം ചേക്കമായിരുന്നു. 
റീശോ റാബോദ് കലഹുന്൯ എന്നതു” സകലക്രിസ് 

ത്വനികളേയും ഉദ്ദേശിച്ചു” വ്യംഗ്വാത്ഥത്തിലാണ് ഉപ 

യോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു” ഇതിന്െറ എല്ലാത്തനേറയും ക്രീയ 

നെഹവുന് എന്നതു” ബഹുവചനമാണു മുകളില് നിന്നും 

“വാവ് ' മുലം ഇറക്കി.തിഴത്തെ വാചകത്തിലെയും ക്ര്രീയ 

ആക്കുന്നു. റോമിലുള്ളവന൯ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന തലവ 

൯ എന്നു് പറകയും അലകഷ്ടുന്ത്ര്യായിലുള്ളവനും- കുസ്ത 
നത്തീനോസിലുള്ളവനുംഅന്ത്വോഖ ായ്യിലുള്ളവനും അവനോ 

ടക്രടെഎന്താണു എന്നു പറയാതിരിക്കയും ചെയ്കാല് എ 

ഒ്ങിനെയാണ് വാചകംപൂത്തിയാകുന്നതു”. 
അവനോടുക്രരട ( റോമിലുള്ളവനോടു ക്രടെ ) 

അലള്സന്ത്യായിലുള്ളവന് -- പ്രധാന തലവനല്ലാതെ 
മറെറന്താണു * അതുകൊണ്ട് മകളില് പറഞ്ഞ പ്രാന്ത 
തലവന് റോമിലുള്ളുവനോടുക്രടെ മറവ് മുന്ന് പാത്രിയ൪ 
ക്കിസന്മാക്ടം ചേരുന്നതാണ്, ലോകത്തിന്െറ നാല്യഭാഗ 
ങ്ങളിലായി നാലു പാത്രിയക്കീസന്മാര ഉണ്ടായിരിക്കണമെ 



പ: 

ന്നും ഓരോ ഭാഗങ്ങളില് ഓരോരുത്തര് പ്രധാന തലവന്മാ 
രായിരിക്കണമെന്നും അവര് നാലുപേരും സമന്മാരായിരിക്കു: 

ണമെന്നുമാസ് ഈ കാനോനായില് നിന്നും വെളിവാകുന്നു 

തു. ഇതിനെ തെററിച്ചു്' ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് ആശയ വ്യ, 

ത്യാസം വരുത്തുന്നതു” ഒഥീക്കലം നീതീകരിക്കത്തക്കല്ല, 

ഈ നിയമത്തെ കാനോന് പുസ്തകത്തില് നിഖ്യായു 
ടേതായി ചേത്തിരിക്കുന്നു. നിഖ്യാസുന്നഹദ്ദേസില് ൭0 
നിയമങ്ങക്െയുക്ളൂ. കാനോനുപുസ്തുകത്തില് നിഖ്യായുടേതാ 
യി മു-ല് ക്രടുതരു നിയമങ്ങള് കാന്ുന്നുണ്ട്. അന്തോ 
ഖ്യാ, റോമാ, ,അലക്സുന്ത്്യാ, ഈ മൃന്നുപാത്രിയ൪ക്കിസി 
നോടുക്രൂടി കുസ്തുന്തിനോപ്പോലീസിലും ഒരു പാത്രിയര്ക്കീ 
സ് ഉണ്ടാകണമെന്നു” നിശ്ചയം ചെയ്തതു” കുസ്നന്തീനോ 
പ്പ്യോലീസിലെ സുന്നഹദോസില് വച്ചാണുല്ലോ. എന്നാല് 
ഈ നിയമവും നിഖ്വാനിയമസംഹിതയില് കൊള്ളിച്ചി 
രീക്കുന്നു. നിഖ്യാനിയമങ്ങളോടു ചേരുന്നതും അനന്തര 
പൊതു , സുന്നഹദോസ,കളില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ 
നിയമങ്ങള് നിഖ്യബാനിയമം എന്ന അഭിധാനത്തില് അറി 
യപ്പെടുന്നു. നമ്മടെ വിശ്വാസപ്രുമാണത്തെ നിഖ്വാവി 
ശ്വാസപ്രമാണം എന്നാണല്ലൊ പറയുന്നതു. എന്നാല് അ 
തു മാ സൃന്നഹഭോസ,കളിലും കരടി പാസാക്കിയ നി 
യമങ്ങളാണല്ലോ, അതുപോലെ ഈ നിയമവും നിഖ്വാനിയ 
2 സംഹിതയില് ബാര് എബ്രായചേര്ത്തു കൊള്ളിച്ചിരിക്കു 

റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതു” നിഖ വാസൃയന്നഹദോസ് കാലത്തു് 
നാലു പാത്രിയക്കീസന്മാ൪ ഇല്ലാതിരിക്കെനാലുപാത്രിയ 
ക്രീസന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിയമം നിഖ ായുടേ 
തായി € ചത്തിരിക്കുന്ന തിനാലാണ് 



ന്യ: ടം. 

റോമിലെ മെത്രാന് ചില പ്രാധാന്യതകള് ഉള്ളതാ 
യി കാുന്നു. അതു” എന്താണന്നു ക്രൂടി നമക്ക് പരിശോ 
ധിക്കാഠ. ൧൯ 8983ല് ചക്രവത്തി റോമില് നിന്നും കുസ്ത 
ന്തിനോപ്പ്യോലീസിലേക്ക്' രാജധാനി മാററിയപ്പോള് ച 
തൂരവത്തിയുടെ ( 1.ചല് ൬0൭190 )കൊട്ടാരം റോമിലെ മെ 
ത്രാനും കൊടുത്തു.കസ് തന്തീനോസ് ചക്രവത്തി റോമിലെ 
(ലനം ഭ 9) ൧െത്ര:ന് സ൩൦ഭംവനകള് കൊടുത്തും സഹാ 
യിച്ചു. മദ) ഇററലിയില് പല രാജ്യങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്തു. 

ദാസംബന്നമായ കായ്യുങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും റോ 
മ.ലെ മെത്രാനെ ലുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം 

റോമിലെ മെത്രാ൯ ധനസാബന്ധമായും മറവം ഓന്നുത 1], 

പ്രാപിച്ചിരുന്ന. ഹണ്സ് ( സ്ഥ )- റോമിനെ ആക്രമിച്ച 
പ്പോള് ( 1,501) ലിയോപാപ്പപാ ചക്രവര്ത്തിയെ സഹായി 
ചു് ഹണ്സിനെ പഠാജയപ്പെടു ത്തി. അതുമകാണ്ടു” ചക്ര 
വത്തിയുടെ പ്രത്വേക സ്നേഹത്തിനു ഘാത്രിഭവിച്ച. ഈ 
നിലയിലെല്ല്ം റോമിലെ; മെത്രാന് പ്രാധാന്വം വി 
ച്പിരുന്നു. അല്ലാതെ മറവ പാത്രിയക്കീസന്മാരുടെ മേല് പ 
രമാധികാരാ മുളളുവനല്ലായിരുന്നു. 

ഇതുവരെ പ്രതിവാദിച്ചതില് നിന്നും യേതുതമ്പരാന് 
പത്രോസിനു പരമാധികാരമൊന്നും കൊടുത്ത രുന്നില്ലെ 
നും പത്രോസ് അങ്ങനെ ഒരധികാരം പ്രയോശിച്ചിരുന്നി 
ല്ലെന്നും, ശ് ലീഹന്മാര് ല്ലാം സമത്വത്തില് വ 
യും ക്രിസ്തൂരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി യോജിച്ചു” പ്രവര്ത്തിക്കയും 
മാ അത്ത്യോഖ വിടെ റോമിലാകട്ടെ 
മുണ്ടായിരുന്ന പത്രോസിനെറ പിന്ഗാമികള് പരമാധി 

 കാരമൊന്നും അര്ഹിച്ചിരുന്നിലെന്നും പൊതു സനഹ 
ി 



ദോസ,കളാകട്ടെ കല്ക്കദ്ൂന് സന്നഫദോസാകട്ടെ റോ 

മാ മെത്രാനു പ്രുത്വേക ധി കൊടുടത്തിരുന്നി 

ല്ലെന്നും റോമിലെ മെത്രാന്മാർ ആരും തന്നെ ആറാം ശദാ 

ബ്ദം വരെ പരമാധികാരമുള്ളതായി ഭാവിക്കയൊ നടത്തു 

കയൊ ചെയ് തിരുന്നില്ലെന്നും പ്രത ക്ഷമായിട്ടുണ്ടല്ലെ. 

എന്നാല് യേത്ുതമ്പുരാനാകുട്ടെ; ശ “ലീഹദ്മാരാകട്ടെ; വി. 

പിതാക്കന്മാറാകട്ടെ, സന്നഹദോസംകളാകട്ടെ, കല്ലിക്കാ 

ത്തതായ ഒരു സ്ഥാനം പത്രോസിനോ., റോമാമെത്രാനൊ।, 

ഉണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്നതു” കേവലം വിശ്വാന വിപരീതവും 

കെസ് തവ നിയമ വിരുദ്ധവും ആണെന്ന് പ്രത്വേകം പ 

റയേണ്ടതില്ലല്ലോ 

പ്രതി 


